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ఈ ద్విపద కావ్యము క్రీ శీ, ఈ 1868 సంవత్సర 

మున చెన్న పట్టణములో 'సేలటూరి సుబ బ్రహాణ్య 
ముగారి విద్యావిలాస ముద్రామరళాతయందు 

వీశ్లారి నెట్టి రంగయ్య నాయని వొరిచే ముద్రింపం 

బడి ప్రశటింపంబడియేను, ఆప్రతి నామిత్రులగు 

శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు నా గ కిచ్చి 
మందలి చరిత త్రంళములంగవార్చి వాస్థ్రసమును 

వ్రాయంగోరిరి, తర్వాత గ్రంథపీఠిక భాగమును 

జదివ్తి ఆంధ క్రపరిషత్పుస్త సక భాండాగారములోని 

తాళవత్ర న గ్రంథములను పరిశో ధింః చి చేఖక ప్ర వమా 
దములను గా న్నిటి సంస్కరించి పరిషత్పత్రికే కనంచి 

కలో (ఫిబ బ్రవరి-మార్చి- -1987) నొక వాన్ట్సమును 

ఛౌనితిని,. 

రత్నాకరాన్హయు౯డై. న శఈకవి - భట్టుపల 

జుండు. తండ్రి వేరు కృష్ణమరాజు, తనకులగో త్ర 

ములను న గ్రంథమునందు చెప్పక పోయినను, కే 

రత్నాకరసొశజులు భట్టుకులనునా రని రత్నా _ | 



శ్రీ 
కరము సుబ్బరాజు రచించిన తిమభూ పాల కాభుత్హ 
దయములోని యాకి డ్క్ంది సీసవ ద్యమువట్ల 
గ గృ్కహింపనగును, 

వ పృథుంవజ్ఞ వాటి నావిర్భవించిన వంది 
వరవృత్తి శ్రి యొవ్వారి వ _ర్తనంబు, 

బహాువిధాభయ దాన ఫాసమానపువిమ్ణు 
- భుజళాఖ యొవ్వారి పుట్టినిల్లు, 

ఫ్రీ శ్రీకౌళవా సి స్తీధా శ్రీవల్లభ కటాక్ష 

పంక్తి యెచ్వాకికిం త్రాణరక 

" నవరనరనీవలా కవిపుంగః వ్రలను, . 

" “గ్రవాసాత్ర శ 'మెచ్యారి కవనశైలి 
శీ యట్టి రళ్నాకరము వారి యన్వయమునం 

ట్రిభవమునుళొంది దామర (పృభులవలన్క ము 
న గృహారాదిబహువాకు అంద్యున్న 

'యౌర్యచరికుల మావారి. నళ్ళినుతింతు, 

| ఈకవి చ్యిపదభాగవు తనమును, సకలలతణసార 
సంగ్రహ మను వ్యాకరణ ంథమును రచించెను, 
"స లడణసారసం గ గృవాముయేొక క్ర చ్రాత ప్ర వతి వరి 
॥ సుక్కు స్తకభాం చాగారను: లో నున్నది, '5 కొని ప్రతి 
శ. 



క 

ఫీథిలము, "మొదలును తుదయు గ్రంథమునందు 

లేన్ర, ఈగ గృంథములోని గద యిట్లు గలదు, 

ళీ శ్రీను ద్యేంకటాచలాధ ఫ్ర క రుళాసంలబ్టా 

సాథఖారణ వజ్ఞావిచతణావణ ప్ర పబంథాంకాంధ్ర 

శబ్బజాలలత ణబహాచిత్ర త్రకవిత్వరచనా చమత్కార 

రత్నాకర. కృష్ణమ రాజ గ ర్భరత్నాకర సుధాకర 

గోపాలసత్కవి రాజ వణీకం బైన సకలలతుణ 

సారసంగ్ర వాం బను ఛౌదంబునందూ” (పరిషత్పు 

స్త ఫొండాగార గ గ్రంథసంఖ ‘3471 ఆంధ్ర, 

సాహిత్యపరిపత్చ త్రి క్లో ఆరవసంపుటము వ్రట 8లో 

భాగవతము దశో ముస్కంభను 

పూరషభాగము వతి ప్రాచ్యలిఖతవు_స్తక భాం 

"డారమున నున్నది (న (సంఖ్య 754) ఈ గ్రంథము 

లోనీ అవతారిక "భాగము నిం దుదాహేరించు 

చున్నాను, 

“ శ్రీకరమూ ర్తి బేశికచోక్రవర్తి 

భట్టను శ్రీ నాన్నుఖ ట్రామ్ బొగడి 
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గట్టీగా నాదిషకవులు గీర్తించి 

దిట్టండై మాకవులు దీమనం బెంచి 

ర 'తా్వాళరాన్నయరాజికథీర 

రత్నాకర సుభాకరక్వభాసితుండు 

రాళిల్ల కృష్ణమరాజనందనుండు 

రాజిత నకలకళారిచక్షణుండు 

గో పాలనక్క-వికుంజరుం డనయ 

చే ప్రొద్దు మహిలోన నింపొందువాండల 

ఇందలి తై శె లినివి తము కొన్ని వజ్తుల నిచ్చు 

| కలాతా నవే హ్మ క్షవికవిశాల 

నలినారిమండలోన్నతసౌ ధచయము 

తారావథోన్నశ కవసీయ తార 

సార ఇాసురరత్నసౌధజాలములం 

కములానివాస నక్కళ్యాణవిభవ 

రమణీయమందిరా రానాభూములును 

అరుచైన “బేదళశా స్ట్రాడివిద్యలను 

ఉరమేస్సి మెచ్చని చ్రై రొచ్రావ్యాణో త్త కములు 

మంత్రం శ్ర్రోపాయ నోవమహిమలీజే
వ. ., 

మర్మత్తెని మెచ్చని. మంతి త్రిపుంగవులు 
శ 



వై రెండుగ్రంథములు నముద్రి ద్రిశోములు, భఛాపో 

ద్ధారకులు ముషే ది ద్రింతురుగాక, 

గ్ర రభ ప్రశస్త ము 

కృతికర్త యగు 'రావిళ్ల లింగభూపాలుండు 

కమ్మకులతిలకుండు, వెల్లుట్లగోత్ర సంజూతుండు. ఈ 

లింగభూపాలుండును, ఇతని కేండ్రి తాతలునుు, 

విజయనగరసా మ్రూజ్య మేలిన సాళేవ. తుళువ. 

ఆర్విటి వంశనరవతుల సామంతులుగ నుండి, గజ 

పతులతోడన్సు అశ్షవతులతోడను, వారొనర్చిన. 
సంగ్రామములయందు సవాయులే, విజయములం 

జేకకోర్పుచుండిరి. చావుుబలదర్ప శ్రర శ్ట్రసంపన్ను; 

లగు. 'ఈకమ్షసామరత నాయకుల యుదంతము 

రత్కులమువారే గాక అఖిలాంధ్ర, లోకమును 

బ్రగంసింమదగినది. 

కుమారధూర్జటి కృష్ణ రాయవిజయమునం 
దీరావెలవారినియూర్చి ప్ర ప శేంసీంచెను, రాయలు. 

కలళింగదిగ్యిజయయా త్ర వెకలినవ్వడు తోడ్పడిన 
నీరనికాయనులో. శనెలనంశీయులు, గలరు, వీరు... 
oe ea ie eh pr 4 టీ లాలో ' 



రోయలవవ్ముననుండి సమరరంగమున  గజవతి 
దళములతో? బో-రాడినవిధము ఈ కి ందివిధము నం 
నవి వర్ణించెను. 

# 

ఊఉ. కిన నా కు వారును గడిందిరహికొ వెలునోటివారలో 
రావలవారుం గూడుకొని రాలి వగల్ చతురంగ చీరతో 
చేవ జా-చినకా శలియణెంక. మయం కము గని దుర్త మ్ 

భూవరమొళి గాంచి యొకసూలు"నె దీనెద నంచు ను 

(తడై. శీ ర్ ఫ్ర) 
 విశ్వనాథనాయనిస్థా నాధిపతి వ్రాసిన రాయ 

_ వాచకములోం గమ్మనొయకుల ప్రస్తావన గలదు 
(వుటలు 65,844). 

. సౌగంధిక ప్రసవావవారణమునందు కవివర్శి 0 
చినవిమయవములు గొన్ని విజయనగర సామ్రాజ్య 
మేలిన సాళువ తుళువ' ఆర్వీటునంశనృపొహీరు 
కృతులందిన ఆంధ ధ్ర శావ్యములందును వోరి తేయు 

రమ్యను, లింగభోపాలుని మూలపురుషుం డగు 
మల్ల భూపతి గుడిపాటి సమిపమున కుతుబుపూహిా 
బలముల నెదుర్కొని. యెోాడించి శ 



ర్ట నే 

బిరుదు లంజె ననికవి వ్రాసియున్నా(డు, ఈగుడీ 
పాడు వూరళ్ళిము కొచ్చార్గకోటసీములోని యొక 
గ్రామము. (ఈగ్రామ మిష్పుడు నెల్లూరిజిల్లాలో 
ఆత్మ కూరుతాలుకాలో నున్నది) వూరి, విరాకోటా 
సీమ విజయనగరాధీశులచే రావెళవారు మన్నె 
రకముగా గృహిోాంచి, గుడిపాడులో నగళ్లకోటనూ 
గట్రించుకొని యచ్చటనుండియే యానీమనూ 
పాలించుచుండి రని దువ్వపాడు శై కీయతులో 

నున్నది సాళువ. నరసింహరాయు లొకవంక 
గజపతులతొోడన్సు, మజీయొకప్రక్క్ల అళ్వపతుల 

తోడసు యుద్ధము లొనర్చినసంగతి చరి తృవ్రస్ 

ఈద భల కాలు విజయనగరం వారు రావిళ్ల వారు అజే 

కచ్చువరి! నున్న రికానకు యిచ్చి, యింకా కొన్ని తాలూ 

కాలు చారిస్వ్వాధీనంచేసిరి గనుక చారు యాదువ్వపాటె 

గో నులపి టసీనులో గుడిపాడూ ఫూ ర్వాన్న నాలుగు కోనులమోద కోటసిమ 

అనీ గ్రానుంటాగో కోట పెట్టిం చుకొని, నగళ్టు కట్టించుకొని 

యీాదువ్వ పొడు తాలూకా వభుత్వం చేసినారు (మేకంణీ 

ప్రైక్మప్రతులు 15-6-19) 
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డ్ఞము. అతని కాలములో? 'జెలింగానా బహమనీ. 
సుల్తాను సామంతుండుగ కూలీకుతుబుల్ ముల్కు 
అనునాతండు పాలించుచుండెను, ఇతడు క్రీ. శే, 
1495 సంవత్సరము "మొదలు త్రీ శో 1518 సంవ. 
తృరమువణికు సామంతుయ గనూండి తర్వాత స సుల్లా: 
నుని దోసిరాజని ఆకడపటిసంవత్సరముననె కుకు. 
బుకాహో యనునానునును దాల్చి స్వతంత్రు డై 
గోలకొొండనుండి పరిపాలన మారంభించెను, ఆ: 
కాలమున బవీజఫూరు బీదరు, అెలింగానాలను. 
'బాలించిడు. నవాబులందటును విజయనగర రాజు : 
లతోం దజచుగాం బోరాడుచుండిరి, మల్లభూపా ' 
లుడు 'పోశాడీనది యీకుతుబు కాహతోోనై. యుం : 
డును. కుమారుఃడగు తివ్పభూపతియు సాళ్వనర 
సీంవారాయలవకుమున గజవతులతోం బోశాడి ' 
యుండును, | 

_ ఈమల్లభూప్రాలుని పరాక్రమము వర్ణించు 
చాటువులు గొ న్ని కలవు, నప 
| జ్ అల్లవె కమ్మమూణలంట నావల రావెలవంశచం దుక ల. ుల్ణయభావదుర్శర సమ్మగ గృబిలంబులు మండలా గ్రముల్ | 

, త 
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యుల్లపుటీ వెలుఖసువ శంకరుటెక్కైెముం భువిదీర భూ 

వల్లభ మర్ఫిఖాట్టనుండువంఠము గెల్చెను ధ్యాతి,లోవలన్ = 

చ, గెలుపులరాజ ! రాజహితఖేలన ! దాతల సార్వభౌమ ! ని 

శ్చలగుణ లోల యాదవనిశా తృవదుర్షవిఫాల మన్ని మూం 

కలకలగుండుగండ! వాత కల్ల షకాండ ! గశెవ్ష రుర్వి నీ 

కలఘువరా క్రమ క్రమజి తార్జున ! రావెల మల్లీఖార్డు నా! 

సీ, దురమందు నరివరకరిధుటలను గన్న 
బూని డొక్కలు చిన్షపాడిచి మికరి 

సమరళ్శాత,వ వీరనై ౦ధవములం గన్న 

మ్ములహు మంచు (గ్రుచ్చియె త్తి 
_ మారొన్న పగ ర్యరామ న్నెగిబ్బలకనుల్ 

ఖురపుటావా కరజస్ఫురణ నడంచి 

మాకు గులాముల్తై మాట్ొడ్డు నరిరాజ 
వృషభంబులను నెష్కటెడ్డంటేసి 

గీ వందులగు మన్నెగిబ్బల వాసి యుడిపి 

రంశె లిడుచుండు సీవృవశంకరుండు 

నమరరఘురామ ! రావెళ్ల సార్వభౌమ 

వైరిన్భాద్భల్ణ | యంద్దండ వీరమల్ల 
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న్స న M కలం రాముని హా gర sh చాలు 

నహి త భూవథిగ ర్వ మమా గర" 

జ | ॥ తివత్ సాళ్వభుూ వతిమా తృ, 

KE ముల కేల దుముగుం తాట 
గటు. శ్వ 

జగతి గో పాల నీసావానం 1 వాలు 

వరుల ప్రురములం జాజలాడ 

గంగడరగండడ న్తింణి కాంచే వాలు 

ళ్ “నీ దలు 
సీ 

నిగచించు మన్నిల తన్ను రదన్ను 

గీ, అనుచు నృపతులు మూంయుసించాననముల 

బ్రన్తుతింకురు జేవ సీపౌరువంబు 
"సమర రఘురామ ! రా వెళ్ల సార్వఫొమ ! 
వైరి హార్భల్ల ! యుద్దం డసీరమల్ల | 

డయ రివభూపాలునిగుమూరుః గ్ల గిష్పసన్భృపతి 

కందనవోలు ఆదవనికోటలను ముట్టడించి గాలు 

ఫాంచె నని కని వరిం నియున్నా ను, అభియ రామ 

రాయలతాతయెన 'రామళశాజు సాళనరనీంవా 

రా౬లసాముంతుంకుగ నండీ యతని దండనాయ 

కుండై యాతని యా జ్ఞానుసారముగ కర్నూలు 

కోటను ముట్టడి వేసినట్లు nls తే వర్ణం చెలి 
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చున్నది వై విషయ మె 'రానురాజీయవసుచరి త్ర, 

శావ్యములందును, డి(పడ, వదడ్య్భబాల భాగవతము 

లందును వర్లి తము, రామరాజీయ ములో, 

సీ, మదకరి కాకటి కిర్వ దిగుట్ణ ములం గుల్ల 
మునకును విలు కాంద్రు, ముగురు విచ్చు 

కళ్తులవా రీటిళాం తటి పగ్తిల్ల 

నిట్టి “మీకుగులను జుట్టి ముందు 

లయిన; న నుద్వ ole ఖ్ గ్గ తంత 

ous గిం గ దలం ది 

సున య ర్ల గట్టిగా ముట్ట దగిన wy 

టిప్బుని మిక్కి.) గల ణంచి 

న్ వప గటసన ప్రూంగ నుం: గొని De 

గందసు ర BD గ వనము 
Fa 

RT 7 మునినా సగ గం బూని 

బమిమ కలిమి sy HR. Ww 

"వసుచరి త్ర ముతో శ 

గ అకు మురిమంగు తని తాను. డగగ్చ తంతు? 

దశువమస్య్యాంగుం గ [1 . BOGUS 

క K ial Dist rit Mural, bP duh 
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శకభుతరకందనసోరి మహిళ్చకీని 

_ఫాంతుం డగురాను మేదినీ గొంగుం దలతు, 

ద్యివద బాలభాగవతములో, 

రామనృ'పొలంండు ఠా'జేయ్యద్సుం శొదపె 

క 9 కతి ఏసి లశ 39, ౪ 04 TTT" 

సంతు "సన్న ంగం జూల నిషహొర్న్మమున; 
స 

గందనవేరి దుర్ర ంబుళో మండి 

బంక్కంయ రొను భూభుజూ? జెల్లన్ఫవులు 

చెక్కుంవ యిదీ యని యున్న ంగజాగి 

వీరులం డెబ్బది 'వేవురాళ్వికులం 

షస కొలంగవచ్చిన సవా ఇెవిగి 

కలనంది చవందబంగాళంబు సేన 

గెలిచె దచ్చరితంబుం గీ రించందరమె, ! 

పద్య బొలభాగవతములో, 

శా, గబ్బుల్ డెబ్బది వేవురాగషికులు 

వేడ్క గొల్వంగాం గిక్కు_ సె 

న్మబ్బుల్ గవ్చంగం గందనోలు కొను 
వేఢ్క.కొ జుట్టుముట్టక నహః 



బిన్నీ నబ కాగించితో'లె సలి 

రాభ్ళేముండు , + ౪ RR క ల a sw 

whe 4 శి శి తళ 4 ౩ 4 THD పస 

భూవిభుని రొామాథీశుం జూసి యన్ వో 

. లింగభూపాలునికుమారు లగు కొండసృవ 

తియు, అయ్యపనాయకుండును, తిమ్మ విమురాజు అతని 

కుమారుడు అళియ రానురాయల కాలము టో 

సానుంతదండనాయకు క్రై  మవామదీయవవై రినికా 
haan 

యముల౦ చెం డాడుచుండి రని తెలియుచున్నది, 

సొండనృవణి మూనవ గ్రరి సంత జేదులఖానుని 

జంయింం౦చిసట్టుసు, DN ESS గేం nS) ces ము 2 Voge oY 
రాజద శ్రకటరమ్మభు పయ 6 నట్లును కవి ప! 

eo బ్ 

సజయ SU aog 0s 6 RAR pt wee nn err CEE 

aa అస రదు నుత గీ. 3 3, 39; పద్యము 2 90 0. 

wut hr, se శ op ny, . 
ఓ క 

షాంపు I EEN ] ఆ ఉప సప్యుములు 99, + (3 

గొంది బౌ ఎసి గా చమ, NU 
స్ వస రధమును జు] య. (Jie 

ప్ర భేలూం ప మ్య గారు వద్యబా tr ma లస 

4 ల 

ననమునుంతే pI మ TH గ త్రిక. నం్కిపగ ముం 
సు స 

క Mr aly క ॥ గ్ర ba WoW Ve 
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చినాండు, ఇళ్లు అభీయ'రామరాయలతం డీ డ్రిమైన- 
తిమ్తురాజు మానసవ్చరిక డ 'నేదులఖానుని జముంచి / 

నట్లును, ఆద వేనిదుర్తమును సాధించినట్లును ద్విపద, 
పద్య, బాలభాగ నతేములందును వర్శింవంబడొను, 

దిషిపదబాలభాగవతములో, 
ళ్ ॥ / డో us రాజచం దు రడు రొనురాబు గీనుయం 

494 క 4 4 బటిట ప్ర న దళ తళ TTT 

కడిమి వై మానువళడరణ 1 

గడుపరి ఉమను జుం 

విశ్రమంబున నాదవేనిదుర్గంబు 

విక్కాంతు లెన్నంగ బీజీ సాధిం చి” 

పద్య'బాలభాగనతనుల' ' | 
సీ మానువకడ నవాబు+నిబీ! రకర 

జయను నొందెంటేనే ౪ "ర్భ ళాల 

69కి 096 49966606 6% 65 త కటి $ 

శ 
hase os ఖు అయా లలల టంత ( tie | went 

శ *ద్విపద బాలఫొగ వము నన్న పట్టణముల. వేదము 

ఆండుశం'పెనీపారు. సారీ వాన క ంథ Ew యుతి బళ జ ( క ie Uy 4 నుంధికి మృుద్ఫింపు 
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వై నినయమే ముక్కు తిమ్గునార్థకృత పారిజూ 

తావవారణనునందును. జెవ్చంబడినది. కృవ్ణ'చేవ 
రాయలతం డిన ఈశ్వరనరనసింహరాయలు 

మాన వేంద్రు, నోడించినవిషమయము' ఈ క్రిందినీస 
పదస్టముపాదమున మనోహరముగా, కవి వర్ణించి 
యున్నాడు, 

“ పారసికునకు దుర్భరనూనవత్వే ౧౫6 

దొలగించె గూనసదుర్దసీను.”” 

కృతిభ ర - లింగభూ ఊాలు(డు 
ఈలింగభూపతిని భాస్వద్భుజావీర్యనిగ్టళితా 

'రాతునిగాం గవివర్షించెను, ఇతండు సుల్వనిఅబ్బుల్ 
పాదుశొన+నుజయింంచి యతనిని 'వఐనునొండ వజ 

కును దతీమివెనె ననియు డాబాలు వైబడి 
1 కళను ల రరాజతం Seige కక్టాటతో ల ఇ hk అం eee seep ఈత 

ది రబదలసీన' ; హం. 
గెల భాస దారులను donee వీ men భారము భెవ్ట నకులః శ్రీ పంగ! గళ స్రీ గగ 

నున్న, పద్బు బొల? ప్ మును డీ న్ని వద్యములం శ్రీటేం 
f 

ang 
గటర వుల th సగ Ruy ర్టిం చిన బొల జకేసీగళ యుండ 

గసాంట DED, +(ఫెరతిబంబుటము, 0. Hob. 6) 

బడని రని ఆదు గ్ ము. ఇది ఫొూర్షిగ ము 
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'డాగులుచేనె ననియు దళపాయి “వేం టధరణి 

శుచే మెప్పులునడనె సనివమం చలయుచున్న గి, 
ఇతడు నరపతిసింహాననస్థా కుం తని యు. నవల 

దత్త నానారత్న భూమి. టు నంగ త ఆంగ ఫ స 

భాగ్యం డనియు వర్లీింపబడెమ,. స ని జెప్పంబ కిన 
సుల్తాన్కి గోలకొండన వా బగు అగు బతు 

గోలకొండను తః న్ 10121000 వజికును 
బాలించెను. పని నుడువయుడివ నరవతి పను 
గొండ నేలిన "'పదవేంకటవతిం*యలు శ్ త, 
(1630. 12} సుల నీ వ్. ల సాగి ఎమాన్త్యూ నీ? 

బేశోము'పై దండ వచ్చి క్రీ న 1B టు 
తేముల ఇప్పటి నెల్లూరు జిల్ల"! "సు బూ ర్రీగజయించి 

తన మాండలికుల నియమిం చను, ఈతలడ పను 
గొండ నేలు చుండిన పదవేంకటవతి రులు 
దండె త్పిరాంగా రాయలసహాయార్థము సింగభూ 
పాలుండు దండు వెడలి, సుల్వానుని బల చును 
గావించి రాయలను “వనుగొండలో సుస్థిర ముగ 
నిలిపియుండవచ్చు నని యూహించుచున్నాను, 

=. "కహా 
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ఈయుస్తములో లింగభూపాలుండు దళవాయి 

చేంకటధరణీశు'జే మెచ్చులందె నని కవి వాసీ 

నాందు. ఈ జేంళటధరణీళుండు వెలుగోటి పంకట 

సతినాయనిం గారు గానోవు, స్టారు ఉదయగిరి 

సీమల నీతు “రెండ వనెంక టపరిరాయలచే ననుగ 

ముగ బడెను,” 

* Nellore District Gazette Vol. T. Pago 

63. లేద? 'వెంగటధరణీశుండె వెదవెంగటవరి రాయలం 

గావచ్చును, , 

ఈ సెదదెంగటనరిరా సలు రండవరా కు (LLL. 

1630) సామంగుడుగ తిరు దునావన్చి ఖండము చీలు చుండెను, 

ముదటి పంగటవతిరాయల _ మురణానంకఠరముగంధ వించిన 

కుటుంబగనా, రాజు! గ్ మ రాస నములండు, రామురాయలడు 

వెంక టవనిరాయలుం భజం? డై యాగనిరాజ్యమున స్టీం 
ఖో wy ని శ. oat wef Me చలో 

వసలం అ నిషించి నంంచవచు ను ట్ర ణే ముగం బృతెబ్టచి ఒండవచ్చును  ఆకాలమునస సుల్లా 

ఇగో కల ద్ధ్ముబ అరంసిింంటంటదునుు. కొని యగా.1ంద్ధము 

ముర (శ్రీరంగరా యమ్ుబలగొాలమున  సంభవించియుంండు 

సని క నాని, రయం. వెవగొంగవ స్వాధీశవణి చు 
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శ్రీః స్ట 164) తర్వాత నీ గ (ప్రాంతమంతం సు 

గోలకొండ నవాబు వరే ముయ్యి. (నకు 

జిల్లా?) ప్రప్సటి అనంతపుర , ఇంగల్బట్టు, కడవ 

తిన్న విళ్శ, మైసూరు ర ములు చేంగటువతి రా 

యలపరిపాలన శ్రి, క ందనే హుం "జను, 

లింగభూవతి “డాబాలుప్ర బడి డాగులుచేసె 

నని” కవి వగ్గించెను, ఈడాబాొలు అగునని. సళ్ళ్చీ 

| మతీరముననున్న "డాబుల్ (DabrDsgr మేనా 

యని సందేహము గలుగుచున్నది, ఆకాలమున 

ఆపట్టణము పోర్చుగీసు వారివళశమున నుం ఘు, ఆ 

పట్టణమువై దండు వెడలుటకును పోర్బ్చుగీనువారి 

కిని విజయనగరసామ/జ్యాధీశులకును బోరాట 

మేల సంభవించినో తలియదు, ఈనిషయము పరి 

నీలింపందగినది. 

రమణయ్యాగారు తలం మరున్నాయు.. 

(Sources of Vijayanagar. Vol L. ¥. 339) 
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శాననములందలి రా వెళ్ల వారిచరి త్ర 

ను రి జిల్లా ఛాననస ంఫుటములనుండి 1 రా 

వంధీయులగు' నజీఫొందలు కమ్వనాయకులచరి త్ర 

తెలియవచ్చుచున్న ది. “రాజ రాబిబేవుని పండై, ండిప 

వరిపాలనసంవత్సగమునం దొక రావిళ్ళ నాయకుని 

వ వ్రస్తావన గలదు, ఇదియు. రావిష్ల గ్ల చారినిగూర్చి 

వ ప్పిడి యత ఫ్రంచ న మెన ప్రాచిన సొాసనమున్సు ఖ యథ 

మశాసనమునై. యున్నద,ోవీరితోం గొందొపు 
నెస్లు”రు జిల్లాలో నుడయగిర్కి పొదిలి కొచ్చెగ్గ 
కోట నీమలం బాలించుచుండిన సాముంతనాయ 
కులు గలను, సీఘను స బుట్టగో తు ఈ సాడిలి 

నీరును బరిపాలించిన ౫౪ ల తిప్పాసాయగుండును, 

ఉదయనిరినీ రును "చాలించిన రావెల కేనేటి చి; 

తా నాయకుందును ముఖ్యులు, న “గంధికప్ప నస 

వాసహా కణములోని రానెలవంగీయులకును, ca 

థకానళముటందలభి అల నారికినీ బగన్నగసంబం 

ధనము విరివం కొని సబ a నిర్ణయిం చుటు దుగ 
ల 

WB, Vv. Nolloro i sriptions $s (6) 
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ముగా నున్నది, భఛావివరిశోధనమునలాని బయలు 
పడదు, 

కర్నూలు జిల్లాలో నీ ఈగిరిమండల మేలిన ముకి 
యొక రవెళవంకీయులు ? గలగు, బీనివంగ్ మి 
దిగువ నీయంబడినది. 

మ్యలభూవని 

| 
సిరవనాయరు? దు 

మల్దభూవతి 

ఈకడపటి మల్లభూపతి కర్నూలుజిట్లం సంక 
టూ ది పొ లెనునందు శ ళ్ 1012 లా ప్రాయం 
చిన శాననమునుబ ట్ర యితండు రే లస్రాంత 
మును బరిపాలించుచుంజ నని తలీయు చున్న శి. 
ఈకొాననములో నితడు తననూ వ్రు నన్నె రక 
ముగా సంపాదించిన కొచ్చెన్ల కోట రీమలోని సీం 

శ నెల్లారిజిల్లా కాదను పుటనులం+ సీ కి ౧కఫానన 
ముల బరిశీలింప నగును. 1. తీర్ 4. 5 4. ఏ1; 
N. 98; N. 124; (గ్గ, 112; P, 19. 
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గారికొండు బజ్రైపాడు అనురెండుస్రాంతములున్సు 

వెంకటా స్ప పొలేములోని (ఇప్పటి మార్కా_పుర 
ముతౌలూశా్సా చెన్న రాయసా(మి బారి యుత్పవ 

ముల నిమిత్తిము దానము'చేనె నని తెలుపండి 

నది" సౌగంధిక వ్ర సవావవారణములోని మల్ల 

భూపాలునిశంశేమునకునుు -ఈనుల్లనాయకునినంశ 

మునకును సంబంధ మున్నట్లు గనంబడదు, 

వెన్న భట్టరు - దేశికళిఖానుణి 

ఈకవి రంగనాయక పాద రాజీవయుగ్య నేనకుం 
డగు ,శీనున్న భట్లరాచార రీ గురునరేణ్యం బొక 

నిసి _ హతం... ౪ ఎన్న భేట్టరాబారు Ges 

వింగముగుంట తిమ్మక వియు, నతేనినకు కాలికుం డగు 

తెనాలి రామక ఎ్రష్టుంును వారివారిగుమువుగావ శ్రీం 

చిన చిక్కభట్టు రాచార Ne మోయని తలంచెదను, 

గ గురురాయనట్లభ నుని 

నరహతు శీ రంగ నాయ 6 "ంశభస్పక భ 

Para తల్ of to Epigrapical report 1923, 

92h, Vide No. A289 of 19283. 
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ట్రరుచిక్కాచార్యులు నః . 

ద్దురుం దలంచుచు నదుగులకు నతుల్దానింతుస్ ల 

లిమకవి చతు ర్వాటి ౩ అనుక ము 
ళు గ్ ల్లో కా 

క వాక్కాం౦తొ కయణిక్టరు 

చీక్కాచార్యులు మహాత్ము శ్రిగురుమూ క్" 

నిక్కుపుథ_క్రీ భజించిద 

నిక్కావ్యకళాకలావ మాజీయుటకున్, 
లా మక్ళన గింది దు స. స్త సము, 

పాండురంగ మావోల ఫ్ట్ము dy న్) 1565స్రాంతే 

మున రచింపంబజెనని శ్రీ, రాదుకృస్ల కవిగారు నిగ్గ 
యంంచఛీనారు, శ్ర $11 1594 సం నత్సరమున Howe 

బడిన కామందకకృతిలో దత్క్మ్భతక_లగు వేం 
కట రామళ్ళవ్లకవులు పై చిక్కా_చారు కీని గృతవతి 
సంబోధనమునం బేర్కూ నిరి, 

క్ల శ్రీచంచద్భట్టరు, ఛి . 

అర రు నర ప్యయరులిళళ ర్య 

ప్రాచుర్య ర్య గుణర 

'త్నాచలజయలలిశద్ర ర్య నయక_క్ఞ్వనిధీ, 
గోపాలకవియయు దేశికచ కన రీ యగు గురువు 

mw a నీ కింది విధముగ స్తుతించెను. 
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“చిరతరీగిజేశికచ్మ కృవ ర్తి 
రంగ నాయక పాదరాణీనయం గ్గ 

సంగ కవటుహృదంచిళచం చరీక 
భట్టరు శీచన్నభట్టరాబార్యు” , 
ఈ దేశిక చ క్రన_ర్థి వదునాఆఅన శతభాంతము 

వజికు నివసీంచి యుండవచ్చును, రత్నాకరము 
గోపాలకవియుబదునాజవళ తాబ్ధాంత్యముననుండి 
(1575) వభునేడవశ తాబ్బమధ్యనుంవజికు (1650) 
నివనీంచియుండెను గనుక, వైచిక్కభట్టరునకు 

శిష్యుం డై యుండనోళ్య, ఇడి యూవా, భావివరిశో 

థభనలవుంగాని తెలియదు, కడవటి యార్వీటి 
యుర్విపతులు వారిసామంతులు వైన్లవగురువ 
"రణుక్టల బోసింపుచుండిరి. ఇట్టి చేశికశిఖాముణుల 
నుళాఫిసిపేళ మే, ఉద్భటా రాభ్య చరి త కారు | 
డగు రావుటీంగక విని, రామక్ళవ్లకవిగాను పాండు 
రంగ మూపు రి కృతిక గ్గనుగా నొనరించుట సంభ లి అ 3 
వించినడి. ఆకొలములో. నీవై స్థవదేశి9ఖంను 
అల పృతిభ యుల బలుకుంబడియు స్కబలనుగా 
నుండెను, 
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వ. ఆ Cc భి 

పాగంధిక వసపవాహరణమును*హార్చిన విషయ 

ము నముహాభిరతములోన అరణస్టవన్యమునందు 

గలదు. (ఆం శ్రమవో భారతమున, ఆరణసవరర్థము, 
తృతీయచతుం" శ్వాసములు) మూలములోని 

కథను బెంచి, కని మూూండాశ్వాసములలో నీయితి 
నృత్తమును రచించెను, హానుమద్ధర్శనమును 
యత'రాసులతోడి యుస్ధమును మణిమచర్థధయం 

మొదలై న వృత్తైంతములు నందును. సిర 

గలవు. భారతములోని కథవొవ్చన ధనంజయం 
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యములను గవి కల్పించి మనోవారముగ వర్షించీ 
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ద్విపద కృష్ణాగ్గున సంవాదమునకన్న మిన్న మనది, 
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_స్తకుయనష్ట నము (వుట 141) రనవ త్తరములు. 

దిరపద సౌగంధిక వ (ప్రుసవావవారణ కావ్యము 
ను గోపాలకవినంశముహాండ డైన గత్నాకిరము 
అప్పప్పకవి వడ $ కావ్యముగ రచిం జను, కాని 

కవిత్వము 'వేలవముగా నున్నది. ఈగ గ్రంథము 
చెన్న పట్ట ఎణములోని .స్టువార్డు కంవిసీవారి బీ సే 

క వా It37 సంవత్సరములో డచురింవంబడి 
శప వీకికలోని నీసపద్య భాగము నిందిచ్చు 
చున్నాను. 
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రత్నా కరగోపాలకవినినార్చి “మొట్టమొదట ' 
శ్రీనిడుదవోలు "వేంకటరావుగారు. విజయనగర. 
క భా ఫాలవారిమూాసప UU K (IS) oye 7p 

2.న సంచికలో నొకవ్యాసను ఛ్రానిరి, సంగత 
తద్దంథములోని ఇ్రారి త్ర కవిషయముల! ౪7 సంవ. 
త్సరములో నాం ధో పరివత్చ Ww కయండుం ట్ర Kido 

చితిని. వావిళ్ల భాపోద్ధారకులను శ్రీపేంన బళ్వాక 
శాస్త్రిగారు నాకోర్క బై గ్రంథమును కటిం 
తుమని 1989 సంవత ఎరము జనపరీ నెలతో నో 
కోక లేఖ 'వ్రాసీయుండిరి, ఇంతలో యుగ్ధమారంభ్ళ 
నుగుటయు శకాకితములకు గటు 'వేర్చదుటయ్యు 

సంభవించెను, వేంకట 6"స్ఫగాప ఉద్యోగ తో. 
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మునం జెన్నపట్టణమునచ్చుటయు, గ్ర గ ంథప్ర స కటన 

మున కుద్యుగ్వ గుల్ న శీ ఖా స్తే గారికి Es స్రంథముద్ర 

ణముగూర్చి హ్రోన్భలనుగటిగేం చుటయ సంభవీం 

చినది, వంటసో గృంథముము ధ్ర ధృ ణము స్రారంభించ్చి 

వారు నాశరుకవజు దిరిః భామోదారళనా నాముమును 
లో Gp ఖో 

వారి కన్వస్థనామ మగుట కట్టి కారము లే గదా 

కారణము లు! ఈవీఠిక వ్రాయుటకు నాకు సాయ 

"మొనర్చినవారు శ్రి శ, జంట దాభ్రుగారును, శ్రీసోను 

శఖరళర్మ గాతును; శీ, జేలటూరి _ వేంకటరదుణ 

య్యగారి వారస: SOON నా గన సరదాగ వడిన వి, 

కన్గు దరి త్ర కారులగు శ్రీ క? తృభావయ్య్థచాదగి 
Wee) 

గారు పో గచించినచరి ప్రో నా మొదటి వ్యా 

సను తో ని విషయములు" గృహీంచి, యమహా నివ 

యము గ్రంథములలో ను-ట్టేఖంచిరి, ఈవీఠిక రచన 
యెడల హారి గ్రంథమును 'బరిశీలించితిని, వై వారి 

యందణకు  నానమోవానకములు, పరిమత్చు స్తక 

భాంజాగారములోని తాళవ తవతులనాకొసంగె 

అడిగనతత్ తణము నాకు కావలసినవిషయసాన్నుని 
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కా రార్ట్రంతరన్న గుడ యును బంపించు చుండిన, 
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చారి (ఎం, వ , బి, యల్, గారికి ననుస్కారములు, 

లేఖకదోవములు ము ద్ర ఇస్టాలిత్యములు సవ 

రించుటకు అవకాశము నాకు లభింపళలేదు. ఈ 
జ. ॥ స అత భత Wa | Q | mh గ్ర మాదము మానవ ప్రకృతి పాక కులు మున్నిం 

తురుగాక! దోషములు రెండనము గ్ర” కొలమున 

సంస్కరించెదము. 
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కలకంళకంఏనిం గన్న రగంబు 
శీరియిం టు బుట్టిన చిన్న 'టొలగకుని 

ఫొరకు వెన్నుని ముద్గుకొడుకు లు స్క ంము 

దురసురూవము ద ల్లి తోలి వేల్పు గని 

' యురన్రుగా గొనివచ్చు న్ఫుగ్తమాశేషిములు £0 
నలరు లోకములు చరాచరంబులును 
ములయకునతోడ నిర్మించుసారథింయు 
నుదుటు జేజేలకు నునికిగరు “లయము 
పదియాటున న్నే లబంగారువిల్లు 

తో గవైరినందను ద్రుంచువా మున్ను 
తగగ న్నమిన్న మేతలుగొ న్ననారి 

యెచోటం దలంచిన సెందుం జూచిసను 
సచ్చట పెలుగొందునటిి సాయకము 
గలిగి ఇన్నొందినగంగాధరుండు + 
విలనిత బనుభాగ ఫ్టవితతు తొసంగి (0. 
గాయగోవాళుని క లీతశేళెద 
రాయని నల జ్ర తిరాజసన్ని భుని 
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శ్రీలచే జగతి రాజిలు లింగధరణి 

పాలుని దున్తాధివతిం జేయుంగాతే. 

చ్రాణనాథుని జటాబంథంబు మాన్ని 

మానిత నవరత్నమకుటంబు దల్చి 
వేరైన పులుకలసేరులు దిగిచి 

భూరి వా _క్టీక వారములు వాస ంగంచి 

కన్నుల వినుసోమ్లు కడలకు వైచి 

సన్నుత దివ్యభూవణను లమర్చి 

పూవిల్తుభసృంబు వూక బోందుడిచి 
'తొన్సలు గులుకుగంధంబు మై నలంది 

గజచర్మ పటము చక్కగ? వొలంగించి 

రజితాంబరంబు తీరంబుగాం గవి పీ 
గృక్కు_న పులితోలు కాశ సళ్లించి 

తక్కక ఆంబట్టుదట్టి పంకించి! 
బోగివేవము బావి సొగనై నపుట్టు. 
భోగిరూప ంబు సొంపుగం బొస ంగించి 

1 కక్కు కంబట్టు బట్ట బీందించి (జ 

tn 
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లఖోస్న మచి లేల Kime వారు మేన , నలక స్సు : "i గ్ల 

గరిమెపో బమువఫొంగ "గ ఎ *ల గు 

గంరుతర గ ల ల్లుట్లగో త $4 సం mre 

గండరగంగని ఘన గిన 
గొరడథా ‘3 నాగు గం! KDE 

err yh, 

ou 1! Ce. sw జ 

ఘునుని రావిళ లింగమనసీంత శ్రీం gs i J 

గనికరం బొదవ పే Cpt Ww మగాత్మ 
కళలు గుల్క.డు తసి, Ra RT: 
బలుకు త య్య న. సప వపా” స వున! 

గొలువుండ బ్ర ఫకండకోట్ల నించి 
యలరుచు నున్న యాయండంబులంద Sy 
స్థావర తిర సక hy బారజంతుఖ్చు 

వదె దితేక్టిగ్స గ వాది? సప్పలనరట్ల 
తారకా థి అవ యోనిథాన కొం తాల 
భూరిచత్యు శ భువనభాతముల 
నొనరం గ ల్సీంచి యాయంకి వ వమాణములు 
ననువొంద లిఖయించి యాప్ కదేవిథులు 
సద్భుత క్రీ డావివోరనంగచుము 

వ 
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లుద్భృవ ప్రభ వోద్య|ోగములు పెక్కు 

మరియాదలును భర్మనుర్శ కర్మములు 

సౌర రీదైరో్య్టదార చాతుగ స్టమహిమ 

అలరుచు రచియింంచి యబ్దజాండముల 

వెలుపల లోవల పెలయుచు సంచ 

రింపుచు మెలయ విరించి నెయ్యుమున 

సంవూార్ణ కరుణకారసంబు లుప్పతిల 

నాయురారోగ ఫ్టింబు లతులితమతియు 

శ్రీయు నుపాయంబు జెలువొంద నొసంగి 
'రావిళ్ల కొండ భూరమణుని లింగ 

భూవల్లభుని దయం బోషించుంగాత, 

సకలవిద్యల కెల్ల సాథీ దా నగుచు, 

నరలంక మహాను రాయంచ్శవై నెక్కి, 

మతి లేనివారికి మతులు గబ్పించ్చి . 
కృతి లేనివారికి గృతులు గల్పించి, 
యిలమతికృతులచే నెల్లఫాగ్టములుు, 
కలితసత్కీీ గలు గలుగంగంబేనీ, 

వరుజిహ్యూ నటియించు వాణి మృగాథీ, 
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యిరువంద నాదిగ "గ్రే IY భ్రజక్లి 

బరు దాంకునకు లింగ పృథిశేష్ణగునకు 

సరసచవత్కారచాలుర్య నీలి 

విమలత గ్ర సే (జ్ఞ నవిభ వంబు భొసంగి 

ఫొమరొందు కృతినాయకునిం జేయుంగాత. 

అని పయోరునా రవా స "లో చనన 

వనజాసనాని గీర సామా: 3 క్ a 

మకుటకోటి వ ప్రభామండితమృదుల 

వికసీతపాదాన విందు ముకుంద 

వ్గి ంచి జేవించి వగపీ: "మ్య ల 

దంతుని శంభునందనుని నిగ రంది 

సంతరకయుణార రసస్వచ్భహృదయ 

సకల వేదవ్రురాణకొస్తై ధి కోను, 

వికటమహోోద్ద్గండ దీదండసీంహు 

నరుడైన బ హర ఖఛారోహణా. శు 
(re 

చిరతరకీ. ర్తి దేశికచక్ర కవి 

రంగ నాయకపాద రే నయుగ్య 



నీ శీ క్ల 

సంగతవ పటుహృడ ంచితే'నంచరీక 

భట్లరు థీ శ్రిచన్న భట్ట రాచార్యు! 
పట్టథద్రు దులపాద పద్య ములు దలంచి 

నరయఫోధనులు షి రాష్ట ణాంధ కవులు 
నిరతంబు గుణుతించి నేర్చు వహించి 

చాటు వాక్సా)ఢలశుణల తు న. 

నాటకాలంకార నవ్య ప్రబంధ 

సారార్థసం గృహా సర్వజ్ఞ మార్త 

కారుణ్యసుకవి ముంగర శానసుక వః 

చంద్రు, బారి త్రము ల్లననాథ సభల 

సాం ద్ర ముతిన్ఫూ రి సన్నుతిం జైనీ 

బవువిభాలంకారషదగుంభనములు 

మహితళ యా పాక మార్దనవై ఖరుల 

నవరసనాయకనారయ క భావ 

వివిధలటే ఇముల విలసిల్లు నొక్క. 

185 

140 
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ర ముణీయ'కావ్యము నచియింనం లంగని 

విమలచి శృమున భావించు మండంగను 
థై NDT pas 

తనకీ_ర్తిసకలెబాంభవమి శ్ర సు" వి Hy 
జనచకోరములకు వం బ్రిక్ గాల 
తన వృ తాప) దర్శి ఈ గాతి 

వనసంతతికి దవవహ్ని 6 గాంగ 

తనదయ కరణాగతవిరోధతగకి 

ఘనతరం బగున, గ వచంబు గాంగ్ 18 
తనని కాతక రాసీ ఛారవిరో( 

మను జేంద్ర, దేవతను తృేశానీనులధ 

దోొలంగక బొంపంచు దూాగిక గాయ 

కలిత శృంగార వై ఖరులం ఫస సెంటు 

తన మహోన్నతనప్యు థామంబు భాగ్య 100 
వనజమందిరకు నివాసంబు గాంగ 

జననాథు లెన్న విళ్యంభ రపెల'ని 

ఘనుడు రావిళ్ళ లింగనుహీ శష్ణరుండు 

రసికా గ్రగణ్యుండు రావిళ్లలిం౫గ 
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వసుథాధిపతి సాంద్ర వై భవభాగ్య 165 
వినుళతసంవదలచే వెలయుచునుండి 

యనువొంద నొక్క_నా డరుణోదయమున 
మెలశువచే నిద మేల్కా_ంచి లేచి 
వలనొప్ప దంతథావనము గావించి 

మున్ను గా వన్నీట ముఖమజ్జ్ఞనంబుం 170 

జెన్నూంద నాది లక్షీ నాథుం? దలంచి 

భాగవతో త్తము ల్పవాుకాళగతుల 

భోగిశశయనుని వు పుణద్ధిక_ రృనలు 

వినుపంవ వీనులవిందుగా వినుచు 

తనరంగ నామతేస్థంబు గావించి 175 

గరిమ మూరల 'ుద్ధగంగోదకముల ' 

సురుచిరంబుగ భూమి శంద్ధి చేయించి 

విహితంబుగా నందు సివిధవిచి త్ర 

మహనీయరత్నకంబళము వేయించి 
యమనియమప్ర, మము p "ప్టాంగ పు వూరు 180 

లమరంగ వద్దసనానీనుం డగుచుం 

బవల హా న్సీక పాలభాతిథారులను 
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"మొదటి లైన దన వథంబుబము స్కై ns 

గ డియి౦చి యెడ గరం పింగళ సం Was 

మణీవ వ్ర గొది Tn WAY . 

భోవల నున్ననాడులు వివేగం (1 

సీతలా ఇ ఖ్ BPE గ గను అధ్ల్న గస 

లాతతరః పకకన వను మంట 

గలయపస్టవిధకుంభకము 'గీగ్సరించి 
కొలకివలపుగుంభకముల గుంగింది 2 

లీలతో నాసనలింగవ్వొన్నా ఫి 

తాలుమూలలలాటనటములంచుందిస 10 

నాథారమణివుార క డినాముముల 

సాథారణంబులై సకస వర్గింప 
వరువడి నాట్ల అద్ర పది వది "కం ns 

1 సరిలతో గణా HIE rey అంత గములం (1) 

పల్ల రట" కవల Mow owt గుం. ఈ (tn) 
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విరివిగా పదియారు వేలవత్రనుల 

నలరుచు గుండెద నాన్న ముల 

జెలువొంగడ వ 5 మేలుకొలిపి 

నాఖపద్మంబు కిందట ముమాల 

స్టో భిల్లు బాహ్య్యాండ సురుచిగేంలై న 

గం ఛీరనాఖిశావాండంబులోన 

గుంభఖించి యనిలునొని దానిచేత 

నాథారకమలమధ్య త్రి తి కోణాంత 
రాడీనెరీగాంత రాశురానలము 

వెలుగించి వాంయయువు వన నందు నిలిపి 

పాలుపొంద 'సనిమిదిముఖముల కందం 

దనరు పశ్చిమనాడి తలకి ఈందుజుట్టి 

'వెనుంబా ము బలునోరు సే పడలంగంకేనీ 

నలుసు an పశ్చిమనాడిలో నునిచి 

వలయు వేట్క.. లనేకవింశ తమణులం 

చెనంగొని సంతాప భీద్య మై యలరి * 

వనజాస నే వివ స్పననామ 

18 

200 

200 

న. 
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ములు x లకులిళోంట్పు వ. స్ు నున గి యలఘు గ్రంధి త్రయం బేలమి హేషంచి 

ఆ ళ్ళు సా “లలో ళు ళు | శ inh “ya, wi 
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హీతబాంధవులణగనాడి యిష్ట భోజనము 
లతిమోదమునంజేనీ వూస్తముల్ గడిగి 235 

పాలుపొంద ఘనసారముబ చుస్తు విడిన 

విలనీతవిధు శిలా వేదిక విరాంద 

రాజిల్లు నూతనరత్న కంబళము 

వై జీనిహొంబట్టు పరుపుపై వేడ్క 
వసీయింంచి యిరుమైలననితలు గొల్వ 240 

కుసునుసాయకులీల కొలున్రున్న వేళ 
'సేముంబుతోం జంత నిలిచి వే రొక్క. 

భామిని కర్పూర భాగంబు లొసంగల 

జి త్తంబు రం జిళ్లుం జేరి వే రొక్క. 

మ త్తకాశని యాకుమడుపు లండియర్టి 245 

సొలవుల వలపుల సొంపుల నొక్క. 

పాలంతుక పరిమళంబుల మేన నలడి 

హావణికిగా నొక వారినీలవేణి 

నవరత్న మయభూషణములు గీలింవ 

నేరువుతో నొకనీరజవదన 250 
తీరుగా కస్తూరితిలకంబు దీర్చ 
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నిరిమోర నవు డక చిగురాకుయోంకి 
వరువడి జాళుపూపాగ గలం. 

జననుతం బగుబురుసాపచ్చనలం 10 

వనితి నొక్కెత వలివాగుగాల జేర 

సున మూరురాయరగండ పండా" 

నునువ్రుగొ న్ సో "లేమ యురి సర . 

ఇంగలించినవేట్క..5 సప్టు డ్ 
యంగనామణి నిల్యుటస్షంబు! బున 

కలితళ్చంగారముల్ _ కొని శీని 

కలకంధీకంధులు "క “కై దండ గుం 

కమునీయరత్న కంకణములు నయ 

రమణులు వింజూమరంబులు సీస 

రమణీ యక మ్య్యంతరంబులు గరి 

కొొమరుమోారిన కొల్వుకూ4 soe AH 

హితులు పుత్రులు ఫురోహిచులు సేనాఫి 

వతులు సామంతులు బంధువర్ణంటు 

మస్నలు గురికాండ్భ మండలా ధిసులు 

సన్నుతి 'కెక్కీనచతురంగబలము 

260 
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కవిబుధగాయనగాయసనీవంది 270 
సివిధనటీనట విలసితఘటన 
అఘటనాఘటనాఖ్య్థఖడ్డ వ, వీణ 
పటుతేరోపాయులై పరళసమంత్రు లును 
తగురాయబారు లెంతయుం జేరి కొలువ 
నగణితనవరత్న సీంవాసనంబునను 275 
వెలయు సంగీ తాదివిద్యల వినుచు 
వలయు నాటర్థ వ భావములు గాంచుచును 

శ్రీయ కుం. డగుచు రాజిల్లు వేడుకల 
వేయిగన్ను లుగల వేల్చుచందమున 
'రావిళ్ల లింగ భూరమణచంద్రుండు 280 

కోవిదవినుతు.డై కొలునుననుండి 
నామింద కవ నుంచి నన్ను రావించి 

ప్రేమతొ" లాలించి పంప్రుంజేయించి 
"తాంబూలయుతముగా భనమణివోర 

జాంబూనదాంబర నై ంధవాంథో భి 285 
కాదుల తగస గ్ర వోరంబు లొసంగి 

నాదిక్కు, ఏత్సీంచి నయ మొవ్చం బలికి, 



as ఖ్ గ. p , న , స 

1 గణ , ' స గ. స్స ple" ఇ it తీ Er Ey 

ల 

అనువమర తొ గ రాన స్వయాధ్య ఓ 

ఘనుడ నోపాలసతన jae లము 

నరసుత వా? యై వ్రుణ్యమగవని 

సరస చాతురర్థి లయ ణలత్యు కే బ 

నాటకాలంకారనవరసభాన 

పొటవంబులను నేర్చరివలి జగతి 

నిరినిరోస్ట ఫ్టంబుల | సిరణునాసీకల 

గుర (న నఫతకములి గారినే సేం! 

వనునాని కాస్ట్రవ్యర్థి "వ వి పసి 

గొనబుతారావళి గూర్చిన ఘనుండ 

వలకౌమిదికిని దీపాంధ్ర, శబ్దంబు 

"లెలమి మరయ రచియంచు tsi బరి 

కన్ర 'లెన్నంగా "బెక్కుకట్లమార్లంబు 

లవలీలం జెప్పిన యట్టి భన్యుండవ్ర 
మహనీయ బవాులీఎమర ర్యచాతుగ్య 

మహిమలు డెలినీనమాసుక్ణిండ సీవ్ర 

భవర్థిసౌగం ధిక ప్రసవాపవారణ 
'కావ్యంబు ద్విపడగాః గడుని స్తరించి 

100. 
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తనరు వేట్క. ముదంకితముగా నేయవలయు 
ననిన హార్షించి నే నానంద మొంది 

సంశయం బెడలించి సత్కృృతినాథు 

వంశానతారంబు వర్షి ంతు నెలమి, 

కర్రీ కృళివగివంశొనుపర్ల సము ధిక 

తులుగరతనపట్టి తొలుత టిచికిలి' 810 

ములికిలో నుండి కల్లుల నీనురాణి 

వాసంబు నేవేళ వత ంబునందు 

భానురోన్నతి నుంచు భ్ _కృవచ్చలుండు 

పాల మున్నీట పాపని లీలం చాల్చి 
మూలనున్న య్యిసొమ్ములు మక్కుజక్కం 1 

మ నెక్కి. విహరించు పరమపావనుండు 

వనళరణ్యుండు దిక్పాలనుతుండు 

సర్వువిద్యాక ₹ాశా స్త్ర స్తృవు రాణ 

వర్వతాంభోనిధి బబ; బహాివ తార 
శోరశాయుధభూతదంతిదిగట్ట . తం 

] తొలయక కనపట్టి తొలంశటిచి!ిలి ళు, 



ge 

- కు 

20) సొంగ లో నవావహా రసన 

వారిజహిత యోగవగ్ల నాగ 

నసతిథిమూసగగణ రాసి: పదం? న్ 

వసుమతినిధిథ రాధ్యయని.. . 

కలితంబుఖై సవా కుటిల బో వ . 

బలు దువథరించి ఖీ "గస సట ఇంగ shah 

కయ్యం వ వ్పుజిగి డాలు గ లగయుగిమిాని 

బుదుతటంధించిన ర్ు సక సన్) 

వగ భుజాబలగ రె భ్ సు "ra 

ఆరిమురిదునుము సాొవాసః 1. తుం గప 

సకలాగనుమునీం ద దృసంఘముణ్ స "Kes BO 

నకి 'లంకధృతిం బొల్బు నబ్దిలో? మయ) 

పర CS శ్రీ వారి సాదన J యును 

సురనదితో స డ్ గ 1? ద ద్రశులంబు 

ట్ట | మ్యుమలము bam 

కలిగె వారలలోన గవ్యసలంబు 

బలశ్"ర్య నే ర్ట, స సా గ్ తుర్య 835 

వర దొనధర న. పదల 



న్స్ ది క్ల 

తరుతటా కొదిసంగాన'వై ఖరుల 

నుదుసతే $ CONE ్ థపరోపకారం మంట 

పరగుచు సకల భాందవా 4 తుల 

నలవడం దోచి గ విజ జగ హొస్యములు 

"తెలిసిన ససజ్షర్ర, వతిష్ణ వహిం చి (1 

పరిపం ధివీగుల బంధించి వై వచి 

శరణాగత ప ణి సత్కం. సం ఆ బ్ ది 

మానితనశ్లో త్ నువులవాన్పకు 

గూనుతందుడి క కల్పభూజంబు లన; 

కరుణ కాభాం స క్ ఘనత రక్
 ర్త 

ఖితుడూనంపదల i 
వృథివ్నివ మ సెల స fs 

అశ ళీ ” Wa" సళ్ళు ౫ 

wel న Sur థా 

ఆకమవంశసుథాం భో నిధియందు 
త 

ర కానిఖాగరగనమణ 'చెనో బండి 

యను మాటా ివసాహాసవి క గృమార్కు.6 

డనుచు రాయకుమారు లభేనుతించంగను 

నిమత రాడ్భ యద మై విస్తయం బగుచ్చం 

2] 

340 

345 
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గొమరొ ముని క క JO hor 
గుతలాధివతు de MO ముం 
గుతుబుసాహాుబలంు భరించి నరం 
బెల్లు గా రాయలకు “1 చ్భ్బుశ ఏ. 
లెల్ల. కోని మదీ తె రాజహ్ను కను 
న్లీవృ తొవవ భాస్టులై. సీ 

మల్ల  ఫూరమగు [సురడు నహి టి ma. mH 

జననాథు చంద వంశోంఘున నలర 
ఘాో'రావవాకిరీ గుణరత. 1 మే! వీరాగ గ్రుగణ్యుండు వితతశ్రధ్యుండు 
పరబలిసేనున శ్రీ రీ వటుధర నవ్వి 
నిరవమకీ ర్తి న మన్నియచాక్రవ్నర్షి 

క చంద్రార్కనయనవూజావిభేయిండదు 
. | సాంద్ర సత లీవు తౌచారవర్షనుండు 



సీని ప 

భువి నుద్భవం (౫ బేనపోల్క్ జన్మించి 

జననాఖు 'లెన్నంగా జగతవ పలి 

ఘనుడు తివ్పత మా కాంత శేఖరుందూ, 

ధీరుం డారావిళ్ల తివ్పభూ భుజుండు 
“సీా-రాళముగ భార యేలుచు నుండి 

భుజబలోద్దండులై పొదలుచువచ్చు 

జగవతిదళములు గదిని పం-డాడి 

వికలంబుగాం జేసి వెన్నంటి తరిమి 

యక లంక బిరుదధ్యజూవళుల్ పట్టు 

గొడుగు లందలములు గొనబువల్లకులు 

'బెడిదంవు భేరులు 'పద్టబూరుగలు 

వన్నెవన్నె గు డాగ్గ్దు వాజులు కొరులు 

ఇన్నొందగం హైకొని సిరులచే వెలసి 
తనకీర్తి సకలది క్షటముల నిం'పె 
జనపాలు రెన్న రాజ్యము జీయుచుండె, 

(ర తిన్చభూవతిభార్చ "పెద్దమాంబ be 

పరమసాథ్వీమణి వటుశీల యనలో 

జ్ ౪ ల. 

860 
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బరంగు పర్ధమాం Guat స్ముసను ఛీర్ 

హరిహరసదృశు |. యలరిససుకుల 

తిప్ప భఘూవతిగుమారులు 5 వా* సంకలనం తీల్యాష్మి 

నిరువురం గాం" నహీ సన్న గులు ౮ 
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hg hh 

కళల నొ వ్చెడుతారకానియాకములు 
నొలపులు గ లమేలిసొమ్హులు గాయ 705 

బలుదండి గాంగాయుపండు వెన్నెలలు 

పొలుపొందుపెలివ పట్టు పుట్టముబ్దా(౫ 
వెలసిన సత్కీర్తి విక చాబ్ద్లముఖిని 
పలుకులకొమ్మయంబరనదీరమణి. 
కులుకు చక్క (ని పెండ్రికూంతుం గావించి 710 
నిలిచి చే రంటముల్ నెరపుచునుండ 
భీమ'రాములు చెండ్షో "పద్దలె మెలలో 

తామస మెడలించి దగ్ధజం జేరి 

యలనారదుండు పురోహిత మొన నరింవ 
వెలగ యశో లత్మేం నిదా 715 
బలవరా క క్రముభీదుభాగ ర్థసంపద 

విలసిళ్లై 'రంగవ్చథీ తలేకకండు 

ఎంత కాలంబు మహా నుండ లంబు 

దంతావళంబులు ధరణీధరములు 

వననిథానంబులు వాహినీతతులు 720 
దినరాజచం దులు దిక్సతుల్ సురలు 



40 సూ ORR Spe గణ ము 

తారకావళులు వేసముటు థ్ య ములు 

నారూ.) విలనిట్టు నంత గాలంబు 

నాగము రోటి ర్రోగ్టంబు మిగ Myo at 

లాయతసంవద లఖలఫెగ ట్టు 72% 

మానితోన్న తసా వ్ర మ sy al Kn) 

సుపచిరక CRN Ee Hue (ty, 

కరితుర గాందో భి క్వాస్టంద సం 

గలిగి రావిళ్ల లింగము. ౨ ర సందు | 

నలనొప్పి జగతి వ్రవర్థిల్లు చుండు 730 

అని యిట్లు సకలలోకోన్ గామునకు 

ఘనఘనాఘనచం ద్ర, ద కల్పధ రాజ 

శిపిదధీ చిబలీం ద్ర ప్ప కర్పాలఖుచన 

విబుధ -భేనుసమోనవితర గి 'న్య్యునకు 

శరజన్న గాంగేయశ క క్రృతనూజ 73 

వరబలోడ్డండదు ర్యాప్ శొర్యు సకు 

బవుళ ప సృతాషవ వ ఖావరాభూత 

నుహనీయతరచండేనూ ర్వాండున నకును 

కోములమాధుర్య గుణదురీణు నకు 

ta 

సక జ ఎత 
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భామినీ నూతనవంచ బాణునకు 740 

నకలపురాణశొ స్త్ర విధిజ్ఞు నకును 

వికటశా త వబలవి చ్చేదనునకు 

కర అాగళతారాతిపంరతకునకు 

నరవతి సింహాసనస్థావకునకు ° 

గురుతర రావిళ్ల కులభూవణునకు 745 
ధర నెన్న ందగులింగథారుణీవతికి 
నంకితంబుగను నే నార్యులు మెచ్చ 
పాంకించి రచియింనయూనిన యట్టి 

నరమసౌగంధి కాపృసవాపవారణ 

చరితంబునకుం గభథాసరణి యొట్టనిన, * 750 

Wien 

ఖః ఆయ్యపనాయకునికు మారం జ నకొండన్ఫవతి కిద్దయు 

పుత్తు  లుగ్నుట్టు స్రార్యగిఖకపు సక భొండాగారములోని 

ఛ్రాగేవ్య తోయం దున్న ది. 

* ఆఫొండనృవతి బాహాబలోద్మగ 

ఫీకరళార్యగం భీరచాతుర్య 

వినయవి'వేక ప్ర వీణు లై నట్టి 



48 సౌగంధిక బృ స వపపారణము 

శనయుల నిర్వూరం క ఇ గోర ని సధ శి 

రదు మోదమున | (| 

నిదితేంబు గాం గన్న విధము ౫ సం 

నంద గ్మజాండును భర్తు త్ల ఛి న్ 

మంచరశనీరుండు మసాసయభుండు 

హమనీయరూ రీ పూ pre 

నుముసాయరుండు. తల్ 21 “hg స్కుండు 

భరకల్ణీదం డ్రి ముజాలీ గి 

శరయ దన్నియంం గు +ద్బనట్ట ఫమ్యుందు 

శామభద చతీమారమణ దండు పండు 

భూమోశు లెన్న నడ స్థరేశ! గ వెలసే 

అరామళ్ ద్ర ద “నాయకసవళోదరుండు 

సారబలోద్దండసాహ పహూసాంగుండు 

హోరచొపష్టివిద్యావ్ర వీణుండు 

ఫఘహోరమ దాదినంకుల'భీదనుందు 

ధీరుండు తిమ్తుధా త్రీ, సళ తు కళ తుండు 

ఛారుణో జిలసి నత .వులు నులింన 



ప్రథమాశ్వాసము 
అకిస్టాట్టిపులా... 

కథా ప్రారంభము 

సక లవురాణశా స్త్రంబులు వినుచు 
నక లంకవృదయుండై నలరుచు నుండి 

జనమేజయుండు వై శంపాయనునకు 
వినయమార్లంబుల వినుతులుచేనీ 
విహితభ _ఇళ్లావవిభవవై రాగ $ 
మహితతపోధన మానికు'లేం ద్ర | 

పాండన్రులకు యతువతికి సన తెరలప 
భండనంబు ఘటిిల్లె! ప్రృదన మేరీతి? 
అలర జయావజయంబు లెవ్వరికిం 

గలి నానతియిమ్ము క రుణావ రొరాధి 
యని విన్నవించిన యతికు లేం ధ్రుండు 
మను జేం ద్ర? జూచి" సమ్మతి నిట్లు పలిశె, 

10 



వా వ. స | 
as Cn { nt Ep tw ఆస న. + NE DOT 

|. Ey న ము భు. 

భూత కలాధ్రీశ! జంబూ సమన. 
ఖతి నెక్కిన ౧1 (“మట్టి 
మేటిగు మిక్కి) మన్నం": పరిగి 
పొటేట్లు పాటలి పనస ఖరార 
చూతమువోవటాంఫోకపిణాల 
మాతులుంగాశ్య గ్ల మాధిని వకుళ 
మందార చంపక సూత dh Wn 
కుండ కురంటక కుర్వజ సట్ 
బదరికా జంసీర పొటబీ నింబ 
కదలికా చూరద క ర్కముక వలా 
తాల తక్కోలాని 4 తేరులఆవితతి 
శాలవాలంబునై యననరతంటు 
సల్లవదళ పుస్సఫలవిలాసముల 
సల్ల లి'తామోద సరసమవై ఖరుల 
వాసవనందనవనమును పోలి 
భాసీల్లు నిరతంబు బదరీవనంబు 
ఆకాననంబున నగనరతంబు 

ల 



చసయాశారనము త్] 

నాకొౌల మిోకాల మని తేటవడక 80 

సొలష్రవాసనల ఎ జొటజొట వడియు 

పలుచనివూ౭డేనెస నాస పొడమి 
చిగురుబొంవపముల'స చి త్లముల్ నిల 

తగుఫలాపతుల తమగకముల్ మించి 

గగనభాగం జగం గప్పి యువ్యాంగి 85 

జిగిమిాగ దిక్కుల జీకట్టు గ గమ 

జను భృంగ సున ళసంఘముల్ గాంచి 

తనరుచు బలునీరదము లని తలంచి 

వెలయ కలాపము ల్వీకనింపం జేసీ 

యొలమితోముత నటింంం చుముయార 40 

తతులకు తాళ ఖభీవనము సీణియలు 

జతగహాడ మిటుచు స్వరలయకాల 

మానములొ దెలినీ జేమరు 'రాలు గరం" 

గానంబు లొనరించు గంధర్యవతులు 

గానము మని సొక్కి. గదువులైై చెరి 45 

పూనిన వరవశంబున టై రవర్ల 

ములు మాని యానందమున వినుచున్న . 



క్ఖ సౌగంధిక జ నయా రణము 

సలలిగ బహూువిధజంతుసం గతులు 

కముసీయబవహుుననక రవగి మల 

కనులసంవూారితేక ములాక గముట bt 

రాజిల్లు “రాజము రాళ సంభుముబ 

నోజరోడుతం శేరి ( నుక గొడల 
కిలకొట్టుచు? గు జల, ట్ లీవ్ 

నయనం జూచి శన నుసి లీ 
శ్ర్న్నన విలు కానిశయ్యం. ఎసకును 

కొనుకించి బొడలు గంధ" స్ భఖ గులు 

కములకౌండాస కి కిమలాకరములం 

గడునోర పౌరులు గలుగక అముండ 

నడుపులు నేర్చు కిన్న రం" జముఖులు 

నలువొంద రంభాదినలినలో చనలు 

సలలితనాట్యు వ్ర; వ సంగ మె ఖరులం 

జెలువ్రురంజిల్లుమై నీరిపొంకచుంలును 
చొలుపాందు నభినయంబులసోయగములు 

కొొలందికిమోగినకోఫ్టుచాలులును 65 



్రథభమాశారనము 593 

చెళుక్రులు దళుకులు చేరిణివిధము 

లొనరంగ వీతీంచి యుల్లము 'ల్పెదరి 
యనయంబు మోహిం చుయతువల్ల భులు 
సొరిది నన్నియుం జూచి చూడని యట్ల 
పెర వొవ్చంగా విని విననిమార్షముల 70 

వర మేశ్ళరుని బున ద్య ంబునందు 

నిరవాందంగా నిల్పి యోవణ త్ర గగనము 

హారియించి యెపుడు బ్రహ్యాశాస్థను లగుచు 

ధరతపంబులు నేయు వసో తృములు' 

మరి పెక్కు. గలది త్య మపి ములు గలిగి 75 

పరువడి విలనీల్లు బదరి కాననము, 

ఆవనమధ్యంబునందు నత్యంత 

పావనంబై భవభయవారం బగుచు 

గరుడగంధర్వ్య రాత సనయతఖచర 

సురకిన్న రను. నీంద్ర దృశోభితం బగుచు 80 

ధర నెన్న మోక స వ్రదాయకం బగుచు 
గరివుచే వెలయు గొంగాలీరమునను 



| సళ జ్య స ఉల్ జనో జన గట కట, dh సాగింది! పవన హారణము 

etl "పాం న, My ee “a సన ip RICE Cin 

పరువడి వసీయింం చ చు పాండు నందను6 షి 

దగిన పళ లను గ స్నాన 6 లగుచు gs 

నగణితం బగుష్పు రాణాదులు నినుచుం 

జనం యాంకుగు గ్రుడ్ల Bh న. 

అసయంబుం దలందుచు నాననంబునను 

ధూర్త రృదానవకోట్ల (0 ంచిపై చుచును 
నాగుల ద్రోచుచు నలరు చుండంగను, 90 

DE HO గ "ల సరసు fer 

బొలుపొంద తీయనివూఫ్రుం చేనియల 
వలనీ వల్టములుగా వలగొని ‘ని 
ముధును 'త్తవిన్ఫూ( రి చులయుచు మలయ 
మధువసంఘంబులు మధు గొనముల * 
జతలుగూడి యపాంగసంగతు లే రవి 95 
సతతంబు కీ శ్కడించుబరణాంగనలు 

Wate aca Retire 4 CET = TTT TTY 

మద్ర వ సంగముల్ మధురన శ్యములు (త్ర. 



పగ 4 మాశ్వానము 

సలలితం బె నరసాలసాలములం 

జెలున్రవిగారీన లేంతచిగురులు మెసవి 
కహుపులు నిండి పక్కున మైనననల 
కడలకుం దొలంగించి కడు మెడ లె త్తి 

గ పొాకటంబుగం గసాయుబలుకలకంఠ 

'కాకలీరవములం గలయంగనిరత 
మానందవాదయులై యలరుచు మధుర 
గానంబు లొనరించు గాంధర్వపతులు 
వెలయు భూజనులకు ప్రై గసుగాం బండి 

బలురనసంబుల పరిపక్యంబు 2 లిన 

ముంతమూమిడిపం సై) ముక్కు_నం జిని 

గొంతులగొలందిగా గుటగుట చావి 
ల 

తామరతంవమై తనివిదీరినను 
వేమూరు. ఫుక్కి ల్ల వెళ్ళగాయుచును 

వెలువంబు మెరయ 'రాజిలుకలకులుకు 

వలుకులతోలహాడ బవుఎుఎతాళగతుల 

వరునతో మాధుర్య వాగ్విలాసముల 

5 
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శిరలి దర్వులు భాడుకిన్న రసఖులు * 
లాలితస్వర "కాలదయ ఆఫ గతుల 

ఆాలమూాసంబులు దప్పుశయుండ 

కుటింకుంరలములు రుక్ 

నటియించు డేనణానలినలోచనలు 
| జ a "ded ae PE సట గ బొలుఫుమిోరిన మల్గివూంచొదరిం్యి 

వలరాజుశే భిలో వ అసలు య. చ్చి 

ప వుదంబులను బహుుబంఖ నై ఖరుల ! 

రెనుణులతో సమ రతులభోగించి 

యంతంత మోపహాంబు అగ్గలం బైన 

కాంతులం లే హోని కళ అస్థి 

బలుమరు భమ్సిల్ల బంధము ల్వీడ " 

బలువిడి కబరికాప్రసవముల్ రాల 

సొలపుమై జెమటలు సోనలై గురియం 

జెలువంపువోరనుల్ చిక్కులువడంగ 

సలున్పురం జిల్లు కంకణము లందియలు 

శ బల్బు. (క (ట్ర కే నూగ్గముల (జ) 
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ఘులుభుల్లు రని తాళగతులచే మొరయ 130 
పనువడి నువరలతిబంధవై ఖరుల 

ననయంబు క్రీడించు యథ కామినుల 
నలసత వెడలింప నతులమోదమున 

మలయుచు విహరించు మందవాతములు ! 

మను జేంద్ర! మరి పెక్కుమహిమల నలరి 135 
చను చెంచో చ నపుడు వా వసంత కాలంబు 

my 

అసమయయంబున నాయర ణి ముస 

భానీట్లు జేడ్కల 'బొండబా గ్ర జుండదు 

తమ్ములు హ్+తులు 'బొంధనవ్రలు గొల్భంగను 

నెమ్మిత : ద పటి నెయ్యంబు సరవ 140 

పాలుపొంద ధౌమాకదిభూసు రావళులు 
పలువంబుగను సుఖానీళ్యులె యుండి, 

ననుఇ+గమునం జేర నరిగి యేచేళ 
మునులు భూతభవిమ్యములు దెల్పుచుండ 

i) wey 

1 My య సూను (బే 
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దుష్ట దానవకోటి డ్ 30D ను మును 

ఫిష్టరశణమును Ae Was Woe 

జెన్నొంద నొకనాండు వలయము ఫీయుం 

డన్నకు యర ధొామాస్థదుల “ల్ 

తనల రు న్ పదనందన నానరించి 
dl 

నుందస్పి తంబున వ ముసలక స 

కంద! మౌలఫల య రగ మును నో "సప్పుడు 

శ్ర స hy సుం ry +స్తో 

షసహకరము “సీం కే! | 

ధరణీతల్న శోణి డ్యపకీరమతి 
అరసీ డిగ్గ్ న hee మనిలనందనుని 

దాడి కట్టే మువ' చ్చి ధు ఫం జాచి 

'నేరువుతో మై కీ ని సలేచి యు ట్లనిగ్య్ 
అనఘాత్త్మ! 3 (డు నీయనిలజు ఫెంట 
వనవివా రముస సల్ప వాంఛ బు శ్రదిని 

యో షెంత నున్న మహీరునోనళులు 
ఫూచి కాచి ఫలించి పొడలుచున్న వియు 

. 

Why 
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తక్క నవనముల తరులతావితతు 
లీక్క.డికన్న ను యెక్కువ లేమొ! 
అక్క_దడివనభూము లావినోదములు 
నక్క నత జూచి మరలినచ్చదను 

నువతు ల్చెప్సక నవ్చను కా దనక 1 

నొనరున తలంప్రోమన్నించంగావలయు 
నని వేంగసకొన్న ట్ట్రియంభోజముఖని 
గనుంగొని పాండ వాగ్ర జాం డొట్టు లనియె 
వనజాశీ యిటువంటి పొం. ఫలు గోర 
జనునె నీకుదిలో వివారించి చూడు 

కక ధర రాజు వలదనుట థిజాా 

మసకు రారాజుకు మూననివగలు 
ఘనముగా నేవేళ గలిగియుండంగను 
అది?గాక్ష యిీనిబి-జారణ్య భూమి 
ముద దానవేందు దులు మలయుచుండయను 

Wr pepe sete dete 

165 

170 

1 అనుమతు 'ల్చెన్సక నవును కాదనక (చ 
2 సెలపు (3 78) 



6 0 సౌగంధిక టన వవ తటున 

అనిలనందనుం డొంట్ నరుగుచుండ గను 

చనియుదనస నీకు సమ్థత మును సి | 

సరనీరువోనన సఖయలక నక్క. 
లరనీ చూచిన నెంత ఇై_ననువచ్చు 

శామినితే ఉలుగనికుళన వగుడు 

యీమియంం దలపోయ నిడి నీతి గాదు 

కనీబోయి తిరిగియు కౌనడబరుప్రు * 

వసుధ మోనేశి?ర క తేలును 
కడనున్న వారికిం గానంగా రాదు 

ఫవుడమిలో పయనమై పోయెడి పారి 

నరికట్టంగాం జేల్బదరుగునీవేంగ 
సరసంబు బికే చాలు బాలు క మనిన 
అండజయానరి రోషా శ్ర వులొలుక 
పొండవేయాగృణి భామించి ది ₹లి కి 

ha 

నరవరో పో. నసుదూరవచ్చు 
RT TT WO re wasps అ. nian 2 

18/1 

] కాళీకిబో, మన. 'ఉావడిబరువు (ట్ర) 
కనిచోక లిశ్రగదు కాపటిబరువు (క 

(| |. 
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నరుదుగా మరు నాశ పడ్డ వేటు 190 
లరనీ చుూూడంగ నెనె నైఎనను గలన్ర 

గరిమెతో నేకచక్ర క ంబున జేరి 
చలములు విడిచి 'ఫేచము లెత్తి గుడిచి 

_ వలునులు వివులవంచల ముడిగి 

యున్న తేస్థితిమాని యున్నది యెల్ల 1£5 
'నన్నుంచి శా! యోనరనాథచం ద్ర! 
మాయజొదము లాడి నుహింగోరుపోంం 
 దాయలచేం జిక్కి, ద్రైర్యముల్ వదలి 
'కూళ లై యాయుధకోట్టంబోనాడి ' 
“అలి నంగడి బెట్టి యప$కీర్పివడనీ 200 
. 'బేలవై వగరకు భృత్యు లై చేసీ 
'చలములు విడిచి భితుము లె_ర్తి కూడు 

పోలింపం దోవులంబోయి యన్ని (కి 
యలనీ యంండదు టరెమె గ స న్నుంచికా దె! | 

భఘోరాటశులంజేరి కోవంబు లుడిగి £05 
కూరలుగాయలు కూళ్లు గాం గుడిచి 

నారచీరలుగష్ట నగుబాటుకోర్చి 
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పొలుప”ందని టై Cs i Wares మ COA 

నలుకున6 జందుట న న్మించి గ”న! 2 

అనూత్మ! నిన్ను 'నే సనింబని లీదు 
తస రార బృప్తాల్రా ame గహ్పు రదు * 

మాయయ్య డి యు కద భూవమంథ శ ghoce 

పాయని, గ [ల “గ లును "లేల 

దొదులదొ ముల దస రారుసశ్ రిస 
ఆళి “1. 

దూదిపానుపులయందు. బేనిచి చంష్రదు 

యేకోళ్కం గోరిన నేవేళనైన 
వే శొన్కుంగాం "దెచ్చి కరుణ నిచ్చు 

పలుమారు మా పాలబడినదిముొుందలు 

నలనుటకొదునలే దది మాక తేలుసు ర్ట 

నొకనాయకుని నమ్మి యంండినసతికి 

సకలకోరిక లెల్ల సమకూర్న స్ప నతడు 
అతులిఆా "టోఫు లశ్యంతృ ప్ర 0] ణప 

లేదు (2421) 
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లతికైర్య్థబల విక్రమాటోపులయిన 
వతు "లేశ్రరును గల్లీ వడుపాటులెల్ల __ .925 
జితవడ ననుభవించితి నని వల్క్ 

యనిలతనూజుని యానన్తాబ్దంబు 

గనుంగొన నాతం డ (ట్ర జూన “కి ట్రనియె 

అథి భీముడు (బావది సంపునునుట థి 

నర నాథ! మీాయనుజ్ఞ లు గలైనేని 

ధరణిసై నా కసాధ్యములును గలవె 230 

నను నీవు వేదవమూనన్చనిగం జూచి 

యనిలనందనుం డొంటి యని వల్కందగునె 

సాటికి నెక్కు.. నిళ్ళంకంాయనికి 

కోటను గ్రిక లన గూడునే ముందు ! 
తిలకించి చూడు రాతికిగిమీగింత 285 

గలిగిన నాకళ్కు గలుగుభూపాల 2 

ఓ కోటను శి క అన గూడునా యెందు (౪) 

గోటముట్ట యనంగూడునా యెందు (శ్ర 

పీ గలంగున లోకంబులోన భూపాల (చ 
ఖ్ 
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నీకు నేవెజచుట నిక్క. మొక్క గరు 
శాక భయంబునే కలన న నెలుంగ! 
కురు రాజు నొక పస్షళొ ండంగాంజేనీ | 

వరుని మొనంజూోప పలి గుం %40 

అతనికి దోదుగా నమగగంధన iQ 
పతు 'లేంగుచెంచిన బన్ను "లె గ్లంతు 
ననుంజూచి యిళ్చు' (౫ యిానలినా&ీ పముఖ్చుం 
డన విని ధర జుం దనిలణాం జాని 

కీఫీమ! కల వింక నొక సంతంమంను 245 

కథ ఫర py గం Dw ప్ర 
ఈ! 

ఈభితవారిణా శీ యీనీల వేణి 

నిగ నేమి యనవచ్చు నిటువ లిం గ్ర 
నొగసీనట్లన రాదు సులభ బు గాదు 
బవుాయక్ రాశీ సభయద మూవనము ' 
విహితంబు గా దిని వీరాగ్రగణ్య | 250. 
యదడిగాక నీవై న స నర్జునుం డైన 
సద సడి నన్ను గాపొడకయున్న 
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కలుహాత్తుండై న యాకౌరవాధివ్ట-డు 
ఫాలియింంతు నని పంతం బొంచియున్నా (డు. 
అక్కట చనియెద నన ధర్మ మగునె! బైరిగ్ 
అక్కడ గాండీవి యమ రేం దు వురికి 
తతశ క్తి నే నింతకుం జేరండాయె! 
నతం డిందురాక ని న్ననువలే ననిన 
వినయంబుతో మ్రొక్కి వేడ్క రం'బిల్ల 

ననిలతనూభ నవు డన్న కి ట్లనియె. 260 

ఆశి భీముని సమాధానము థియా- 

అమరేండ్రువురినుండి యసష్హునుం డిపుడె, 

కమనీయవస్తువుల్ ఇ సొనివచ్చు 

వహీ కెక్కుకురువతి వచ్చిన నకుల 

సవాబేన్ర లున్నారు సముయింపంగలరు 

జగదీశ! సతులవాంఛలు దీర్చకున్న , 265 

నగణిత పాతకం బని యండ్రు బుధులు 

ము ద్దుంచి. మన మోతమోనిభ వేణి 

సద్దుదీ ర్పకయున్న భావ్యంబుగాదు 



| ఖీ wh ar 1. 1 

ల్ (1 ఇళ a WT Re yyy 
Wr 

టలనలు చిన్న Hee న్ా క... 

తెలియం? జక “వండ తీయు గం a 

సకలలోకంబులం జండో డన i 

'అకలంకగతి నిల్సు ననసుండ వీ: శ్ర 

విలువ నీపేరు 'ఉహ్పీనయంతే మసం 

దలధయంగో శక్యు టీ ధరణేత గేం! 5 

ముక స్ వ్ర దాత కాముని స్నృదేం కి fom 275 

భ్ సళ రసు. 'డావద్శాంధవ్రుండు 

ఘనవర్షుం డఖిలజగ గ్ర ద,శుకుండు 

మనపాలం గల్లంగా 'నుంభయం Wot? - 
నుతికెక్కు... సానందనుని ఫటోత్క చుని 

భృతివిరార మోసన్ని ధిని నిల్చి పోడు . 280 
భరణీశ నెలవిమ్దు తడ వేల యనిన 
నరనాథునకు మైకా నకులుం డి ట్ల 

తిథి నరులంందు GE నంఖు మకుట ఉత 

'తొవకశీ రివ తొవము ల్పకల 

* న్ (ట్ర) 

ma తే 



య్ర్ మాశ్య్యోసము 

దీవ్రులయం డెల్ల దేజరిల్లంగను 

అదిగాక భీము చావోటోపశౌర్యు 285 
విదితగదాదండవిస్ఫులింగములు 

శిఖ శిఖా రేఖ ప వనీద్దమె మిగుల 
Par 

నిఖలలోకంబులయందు వెలుంగ 

నయీణరథ కేతనాళ్వు సారథులు 

నత యనివ్యశస్త్రళ రాసనములు £90 
[బవాయయ్ రాశీ సభ యద మోావనము 
విహితంబు గా దీది వీరాగ్రగణ్య 

యదిగాక నీవైన నష్టనుండై న. 
మదవడి నన్ను. గాపాడక యున్న 

కలు హోత్తుం డైన యాకౌరవాధివుఃశు 295 
పాలియింతు నని చెంత బొంచి యున్నాడు 

అక్కట చనియెద నన ధర్మ మగుసె 

అక్కట గాండీని యమ శందు ద్రువురికి 
తతళ క్రి నేల యింతకు జం “డాయ . 

సత, డిందు రాక ని న్ననువలే నన్న $00 

వినయంబుతో మక్కి. వేడ్క. రంజిల్ల న 



fyi Dns den OE సప CE ] సగ 

ననిలతనూభ వుం డన్న గి ట్లనియే 

థ్ రణీళ న్ముస్షుతే a gs ( 

పరళ సగ లకీపే సీధ్య2 ని అణ మ 

పసమించు నస దంబర దూత చత 

పాస మిగాసమ్ముఖంటు$ నకు గవ్చించు 

నుర్వత' ణేశ్ల షన దెడ్పెరగ్ల నిరూవం* / 

వరుని ప్రాణించు సల్లును nn 

సన విని సంతి లై గగ "తుండ శచుసని 

తసయుందు కరుణ నాణేని కెంగిటించి 

యాయత్దునుని పేర నవు డొక' టీఖ 

వ్రాయింవి యిచ్చిన వాంయునూనుగను 

కరుణతోం దనతం,; ట్రీ గంధవావానుండు 

ఇరవొందం దమ మిచ్చి యిచ్చినయ టి 

గ గృంథానుసారసత్క.మనీయ ఘు 

గొంధ్గిలవరముంత్ర, త కలితరభెాం౫గ ' 

బంధబంధురశర స్థ 9 తంట న బన 

గంధసారోజ్ఞ్షలడ్ల నసొయకంబు 

పాది యడలంచి' యద్భుతనుగా నార్బ 

$10 

అ 



చథభమాళశ్వోనము 

_ వదవడి యాలేఖ భ ద్రంబుచేసి 
: భరమధ్యమున గట్టి చట్ట మైనట్టి 
| వరళ రాసనము , చెల్భుమున చేపట్టి 

_గొనసకొని విలునారి గొనయ మెక్కించి 

కనక పుంఖోజ్జ్యలకాండ మంకించి 
నారి సంధించి యానాక మీూయీంచి 

(పారూఢకన్షాంతపర ర్థీంతేమునను 
దిగెచి కన్వడి సన్ని ధిని నిల్చు మనుచు 

గగనవీథికి నేని ఘనత రాస్త్రంబు 
అవు 'డాశ రాసము నదుతం బడర 
గప్పున నురగలోకము సొచ్చివచ్చి 
కాకోద రాధీళు గరం బడంచి 

"వై కంళమునకు జవంబున నేం 
గరుడుని లీల నాశాశమార్లమునం 
గర మొన్ప నధికవేగమున నేతెంచ 
వర ఖోగఖాగ స్రచురార్టిర సంపదల 

సరసమై చెన్నొందు స్వర్షంబునందు 
కెొండిన్య గౌతమ కళ ప్రవ వ ణి. 

69 

820 

325 

830 

లకిర్ 



0 rx nt On gre ర మం 

మాండవ్య మోయ ముగ సల , భలె 

సరమమునీళ్యారు పారు స్ట? ఫాగవుల 

నరసి వురాణశా స్తాదులు చమిన 

తుంబురునాగ ద a ల ఎ వీణియలను 

తంబురుల్ మూట గీతములు పొడంగను 

రం ఖభావధూ(ితోరంపవువనోజ 
కుంభంబు లొక్కింత కుల్... చేయిని ను 

ఏ టువువా ul చ్చరికెని ఇషు చి ముచ్చు 

సలు జికంగుల గాచ్చి నాట్ట్టంబు సలుపు 

నురేగేం ద దృనిభ వేణీ యూర్యుశీరముణి 

వరువడి కొరక చభారంబులకను 

గడువడిం బరికింపం గ ద్దు "లే ద సెడి 

నడుము దొట్రుపడంగ న్య్రరృనం బాడ 

మెలకున గతులప మేనక లలన 

నిలుకడతోం జేర నృత్యంబు సలు 

నలమంజు ఘో హెమృగాతీ ళా న్లో క 

నలువునం జెలేలి నటనలు నూవ 
గరుడ కిన్న రయత్న ఖచరకన్యశలు 

జే 

350- 



వ్రథమాశ్వానము 71 

నీరులు నొలుకం జేరి నేవలునేయ 
' ఆకటీకట నిల్పి యమరగంధర్య 
'రాకేంచుముఖులు వరాకులు చెలువ 
రహిొమించు కాంచనరత్న సంఖచిత 
మహితమవోస్థానమంటవంబునను 860 
తిరవొందకొలువున్న చేవవల్హభుని 
సరిగ ద్దై యెక్కి. యచ్చరులు మెచ్చంను 
కాలకేయాదుల ఖండించు బిరుదు 
లోలి దేవత లెల్ల నుగ్గ లింపంగను 

సరసక భావిలసదిగినోదములం 865 
బరికించుచున్న ట్టి ఫల్పునునైరాల 

నమరసంఘము లెల్ల నచ్చారువాంద 

థ్రముసి సంయమి రాజపటలివీ క్రీంప 
సురవిభుం డెంతయుం బోద్యాంబునొంద 
పరివారములు భయభాంతిచేం జెలల 870 
వ్రాలీన నమహావాయుసాయకము 
పోలించి కాంచి యాప్రురువుూంతనుతుండు 
ఆయ్యస్త్రమున వ్రాయు నత్వరపం క్రి 



72 సొళంధిగ క్క సభాం 

వాయు సూనునియా న వాటు phe 

విహ్యలచిగ్యుడ వి చ్చే చు డఫుడు 
నీంనోసనము డిగి తులు మొగిచి 

వరుస నృస్సమునకు వలగొ"ని కీ... 

కర్ముళ్చ తన రెండుకగములు నత్తి 

కమ న నష మ్యననంటం గట్టేన స్ ము $3 

కమ్మపై 'పాండవాగణిముర్ర గాంచి 

సిరమించు నాబేఖ శఫరపావపీాంచి 

గరిమితో నిటలఫాగంసునం జేర్చి 

కనుణగవసొ శ్రి వత్ంటబున నలమి, 

పసువడం గట్టిన బంధముల్ విడిచి 

వినయంబువ్ కన్య విస వాసులు 

వినుచుండ చదవ నాపీర శ్లేఖరుండిు 

“శ్రీమన్త వో రాజశేఖరుం డఖల 
భూముండలాగీళ భూరిమాణిక్య 

మహితకిరీటశుభ ప్ర ఖాజూల 

విహిత పాొదాల్బుండో వీరష్టంగవ్రుండు 
సత్యవ్ర శాణాకు సర్వజ్ఞమూ ర్తి ర్తి 



ప్రుఖభమాశ్వానము 78 

నీత్యషోడళ దాననికతుం డై నట్టి 
_ యనఘచారిత్రుండు యమతనూభవ్రయ 
తనరార తనకౌరి, తమ్ముం డై నట్టి 

_భుజబలవిక క మామ్భుతేయశోధనుని 895 
_విజయుని ట్కు దీవించి పుల్తెంచి * 

నట్టికార్యము నేటియరుణోదయంబు 
దట్టించి వవననందనుండు కాంతార 

మునకుం దాంజని కందమూాలపఫలములు 

గొనివత్తు నని వేగం గువలయ నేత్రి 400 
వతిహిత చారి త్రీ పాంచాలపుత్రి 

నతేని కడ్డమువచ్చి యాగిపోనీక 
గ్ నకొసి తనుందోడుకొనిపొా వృటంచు 

వనజాతీ.చలవట్టు వదలదిం తెన 

నేమియు దోంచక నివు దున్న వాండ 405 

నాముద్దుతమ్హుండ నాకేశతనయ 

కడయశతో సీను కన్నా త.ణంచె 

వడిగ రన్ముని దూరి వానీన 'బేఖ” 
లో 

తేటగాం జదివి సార్ధివ్రండు చెగంబె 
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ఉచ 

చవ న లఫ్టనిది అ 'దసమంద యాగ 
కా 

పాంచాలపు, a ఉన ne వ్రటోన 
SAC) చవ్రువని గాదు కుధరవిదంర 
కోరదు మున్నిట్లు కో ర్క. సన్న యును 
మిధూరదు మామాట మిగుల డిం న 
చపలనేత్రికి య0స చలము పట్టుటణయు 

విపరీత కాన థ్టింబు వివరించి చుండు 
కొలవాందు బవుుళంబు గాం గల్లు మాకు 
నెలవిమ్లు చనియెద శీఘ్ర జ యనిస 
తనయుం MAE బెర్చి తగ నాదరించి 
కనకాంబరములు ఘనభూవణములు 
గారవం బెస్త సుగంధనస్సువ్రలు 
పారిజాతాధిక ప్ప కు సవ జామున ములు 

యాంవానవ్చుం థ్స్చి యనిచిన నతండు 



ప్రథమాశ్వాసము v4: 

దేవసంభుములు సుభళి యని మెచ్చ 
సురనాథునకు మొ మ్రొక్కి సొరిది నర్జునుండు 
వరదివ్టరథ మె వడి నేంగ డ్ A 430 
ద్ర్వైతననాంతరస్థల మటు చేరి 
MMe యళ క్స్ యన్నకు య్ర్రక్కీ. 
వరుస 'థొమ్యా 'చారవరుని శ్రీపాద 
సరనీజములకు సాష్టాంగముల్సేని 1 
యనవొంద ననిలజు నడుగుల కెరంగి 435 
యనుజులదీవించి యతివ నూ రార్చి 
యందలి జూచుచున్న ౦త డేవేం దడ ద్ర 
నందనుతో ధర్మ సందనుం డనియొ. 
అర్జున విగ క్ర మోపార్డన సమద 

దుర్భన సంపోర దోర్వీర సార 440 

వనజాతదళనేత్రి తి వనవిళోరంబు 
జనందలంచినది మ యిాసామిర వెంట 

నిబిడఘాో రాటవినిఖలదానవులు 
వబల్సులై యందంద బలనీయున్నారు 

కౌరవఐవాధీళుం డిక్కడ ద ప్రినిలికి | 445 
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తీరుంై కోలు తిటుచునా, | గత 

ఈవేళ మున హను న ఫీ 30 fy 

క్ న్ రాయంగ i) దయదపి AU గు స్నా డం 

అక్కడ న నాక గా WEE మ్ చరనం Wr 

సమయంబుగా దని పరస కాస్ 
కములాతీ!ని ని దెల్బంగా దగునని' ఏ 

విని సంతేనీంచి వ; “నివ్వ న్ను చప్పున 

ననబోణి ఏతీంచి సగుచు ని టనియ, 

ఘు అబ్దగ ౧ధి! యెంభుద గం ట్ర సశ 

వల్ల వపాణి యోాపాంచాలతన య 

కోనులి యిది యంత Pg గోరితవి 

యామవోాగగనంబునందు పోవలదు 

మృదులాంబుజంబుల మిరు నీగళుకు 
వదముల కేల యాహూ మొణ బంధ 

నాకలోకమునందు స సఖిలవస్సువ్రులు 
నీకు జెచ్చితి నేను నెమ్మతో నివుడు 
నృందారకుసుకుదానుములు నిచ్చెదను 



దృథమాశ్వానము 

యిందిందిరాలక యీాకోర్మె.. విడువు 
మంచివస్తువులు 'ప్రేమమున యంచ్చెదను 
సండీ_ప్తదేవభూషణము లిచ్చెదను 
ఇందుబించానన యీకోక్కె విడువ 
రనుణీయదివాళ్షంబరము లిచ్చెదను 
కములయాతాతు యాకాంతులు విడువను 

మంచివస్తువులు 'వ్రేమమున నిచ్చెదను 
'కాంచననాన! యీాకాంతులు విడుపు 
కందక దక్కినకో ర్కె లిచ్చెదను 
"కాంచనాంగిరొ! బుద్ధి కాంతులు విడువు 

అటుగాక చం ట్రే బించాన్య! యాయడవిం 

బటుతర కాలసర్పంబులు గలవ్రు 

అపదందమిానాథీ. యవ్య్ళనభూమి 

నరిసంచయములవివారము బ్లలన్రు 

కరిరుద యాన భూగహానంబులందు 

గురుతర హర తు కులములు గలను 
అరనిందపాణి! యాయడవిలోవలను 

దురునై నగంధనీంధూ రము ల్లలను 

470 

475 

480 



గ. సాం చనరావహారణను 

వారిమధ్య! యిట్టిమవోన ౯ మునను 

గర మొవ్చ శరభ ముగ ంటులు గలను 

పఏమిగావలె న సన్న ౨౦౦ చ్చెేద స్గు 

వామలోచన! యిట్టువాంఛలు విడువు 

ఆన వినీ పాంచాలి యన్మ్యసుం జా. 

కనున న Ww [| (29న ని ని టన్ 

అనఘ చార్ గ్రే యొంయమ' గం Mo నె 

యనువొ ఏను మున్నె న్నర ర నము ను సేమ్య (| 

కోరి యీగతి ప. 

మారుతి మూనవమా: స్ట (జీ యక 

అడవిలో "లేనిభయంబులు సెవ్బ్చ 
తడబడి వెదన్రలు తేడుపుచు నిట్లు 

'తెరగొప్ప వావాంఛం దీర్చగ మిరు 

వరివాసీంచంగ నెంత వని యిడి నాథ 

మందారకుసుముదామములు జే నొ ల్ల 

సందీ_ప్తదేనభూవణను లే నొల్ల 

రమణీయదివ్యాంబధములు నే సొబ్ల 
(కమ మొప్ప చందనగంధ మే సొల్ల 

485 



జ్ర ్రథమాశ్వానము 

మంచివస్తువులు "నీ చముముస నేనొల్ల 

. హొంఛక "దక్కిన ర్కె నేనొల్ల © 

నందిన గవానవివోర నుంపుదురు 

నంపకయున్న నే నన్నియు నొల్ల 
నన విని కలకంఠి నవు 'డాదరించి 
ఫఘనుండు కిరీటి యగ జూన కి ట్లనియె 

జగతీశ! సతులు వాంఛలు దీర్చకున్న 
నగణత పాతకం బని యందు, బుధులు 

లో 
లలనలు చిన్న బాలలు వీరవరులు 

_ తలియజెప్పినదండతీయ రెంతైే న 
ముద్దుగా సతిహర్ష ముస నీలవేణి 

పద్దుదీర్పకయున్న భాగ ్థ్రంబుగాదు 

సకలలోకంబులు చండ వ వ్ర తాప 

మశలంకగతి నిచ్చు ననముండ వ్వ్ర 

"వెలుచ నీవేరు చెప్పినయంత మమ్మ 

. దచలవంగ శక్యు లేధరణీతలమున + 

ననిలతనూభవుం డసవాయ శి "రు 

ఘన ధ్రై ర్య గాంభీర్యకలిత తేజుండు 

79 

505 

510 

515 
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నరయ హీడింపి బ కానుగనీర 
నరుల చెండాడిననరిబావుబలుంతు 
సంబేవా మేటికి సామిరి పంట 
యిందీవరాతీని నివు శంక నగును 
నావిని ధర్మనందనుతోడ సకులు( 
డావెన నిట్లను ననుమోద 'మెసంగ 
'గవకశీర్హిప్త్రతావము ల్ఫకల 
'దేశ్రలయం డెల్ల. దేజరీల్లం ను 
భీమ నేనునిగదా ఫీను ఫ్రచండ 
థామవిజృంభితోద్దండ పదీ వ 
శిఖ శిఖా "రేఖ వ్రనీగ్గ తేజంబు 
అఖిలలోకంబులయందు వలుంగ 
నటీ ణరథ కేతనాళ్యసారడులు 
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కలిత తేబోనిధి గాండీని గలుగ 
నిన్నింటికన్నను హితుడు బాంధనుండు 
వెన్నుడు గలుగంగ వెరవేల మనకు 

దర్పణంబునం బర్వతప్ర, పకాండంబు '' రకర 

లోర్చున నణుకు లై యున్నచందంబు 

నకట దేనరపాలి యాజ్ఞలోం జిక్కి 
యొకకొంతవెరపు చే నుందూరుగాని 
ధరణీశ నీనవోదరులు గోవింవ 
కుగురా జనంగ నెంత కురుయోధు లెంత $40 
సురవరు లెంత రతోవీరు లెంత 
గరుడనాయకు లెంత గంధర్వు "లెంత 

నరు లన నెంత కిన్నరు లన నేంత 
పరగ త్రీలో కాధిపతు లన నెంత 

నెలకొని నీబప్మీ నీపరుంగకను ర్కేర్ 
అథి సహాచేవుండు 'చ్రావది నంపుమనుట ధ్రిత్ర- 

తలపోయసేటికి బె స వది ననువ్పుం 

డన విని సవా చేన్చం డ్యగ జుతొ డ్ 

ననువొంద నిట్లను నవనీత'బేం ద్ర 



ర తన DN ET as hire ran 
1 ౪ 

గదుఖీతితోం శళ్ళీకడుపుసొచ్చినను 

కదసటవ చ్చెడిశా గంటు స 0 

రాక పో'నేరవ్రు రానికాగరంబు 

లెక్క_డనున్న ను నియ్య (3 1 సరావ్టు! 

వలనొప్ప నలచ కవ 'రాఘథ్సలు 

అ. భ్ 0 శ జ న నగాశేంటు 

దప్పింప శక్యమే ఛాతకనై న రఫ్! 

నప్పటి కప్పటి "శీ చుమిపనులొ 

యవ్చటి కాపను లమరంజేయం గ ౫ 

త్ర ప్పవచ్చి సస మాద దైవ మున ct 

అదిగాక మొనంజూపి యమయాడితి ఏప్పుడు 

మదినుండి నీవవమాసనంచనుంయు 560 

చలమున నెంతేన చట్రా, తినార 

వలచు నీషనులందు వలదన్న సినండు 

అతివ నంవుట లెస్స యంపకయున్న. 

నతండు దోడొ ంనిపోవునది నిక్కుువంబు 

1 శెళ్ళుడనుండిన ఇిం్యతిన బోవు, (449 1. 
2 యప్పటి కావను లమరకసోవు, (1876) 
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నాకు దోంచినయంత నావిన్న పంబు 56ర్ 

మోాకుం జెప్పితి "దేవ మిాచి త్త మీంక 

కస్ట భర్త బానిసంశ యము her 

అన విని సహాదేన్రు నక్కు_నః జేర్చి 
యను మోదమునం బాండవాగ్రణి పలికె. 

తమ్ముండ నీవల్కు తథ్యంబు మాకు 

సమ్మదం బగు నిందు చల్లలే దనుచు 570 
నూందుక త్రావుచు నుందుమిోఘనుండు 

తోచేనలేనివాదులు దెచ్చు నెవడు 
మిముంజూచుకొనుచు నేమియు జింత లేక 

నెమదినుండు నన్ని యు గట్రనటుల 

కాంతారనున నొంటిగా జను వేళ ‘575 

నెంతవారికినై న నింతి నసంగడము 

నడవిలో నొక కారస్థ్రమైన నీరవుణి 

ముడగుడె కేతెంచి మే శెంచవలయు 

నంపక యుండిన నతివదుగిఖించు 
నంవీన యేవానొా యది గానరాదు రి) 



న! సౌగంధిక వన వావహారణము 

బవుుభోగనముల నున్న పాంచాలపుత్చి, 
గహానంబునందు సాంగత్య దోవ పమున 

నలమటగుంద 'ేమనవచ్చు విధిని 

వలుమరుదైవంబు వగవారి గూడి 

నని తలయూంచి వో! యని పచ్చ నూర్చి 58 

కనును కలిత శ్రుగణయులు నించి! 

తిథి సరి న! po వ “any "గ నమా MI pa 

తీయ ఇ” మ్య చార్య చె సం జూచుటమయును 

అలరి యావిప్ర శ్ క్షు "గణి sy 

విష్టి జామ్యాండు శ్ర HO) Tard) ple 

నిీటువంటిపనుల్బ 3 'యేటికి మూరు 

_అటునిటు జూవెద రవనీత లేం ద్ర గ్ఫ0 
నాకుం దోంచినరితి నయశ్యా సన్లు కి 

బాకు శుచ్చుచున్నా(డ ననితతో నిప్పుడు 

శాసనభూమికిం గదులుచున్నారు 
సానావివోరముల్ నడువుచున్నారు 

క... 

] భుకముగా చింతించి కటకటా యనుభు (242 > 1 
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కనలగలకార్యముల్ గనుచు నున్నారు. 
వినుతకీ ర్తులచేత వెలయు చున్నారు 
మంచివస్తువులు ప్రైేమంబునం గొనుచు 

వేంచేయుచున్నారు వేవేగ నిటకు 
కలలానేటికి మోకు ఘన రాజ్య లక్షీ 
చెలువంబుతో మిమ్ము 'జేరుచున్న దీయ 
ననుమానమేటికి న౦ంభోజముఖని 

ననువుట 'లెస్పయా యనిలజువెంట 
నన విని ధర్మ జుం డౌంగాక యనుచు. 

మనమున వార్చి ంచి మారుతిం గాంచి 

నాము ప్రతమై(డ నగరాజధీర' 

యోమేవన్న ందన ఈ ఫీమనేన 
వనిత నీవెనువెంట వచ్చుచున్న డియు 
ఘనమ్భుగాధీ శఖగసంకులంబు 

తరులతానిబిడిశృతం బై నవనము 

సరస 'చీముకుం దూర శక్ర్యంబు గాదు 

(రి ధర రా జొడంబడుట థతా- 

క్లంటిీకి జెప్ప గాం గాఫాడి "నేగ 

59 

600 

605 

610 



రం సాౌళంసోగ ప్ర. RET 

జంట బెట్టుకర్మ్ము వ్రాగ గ్రగణ్య 

ఆని సెలవిచ్చిన * EOL 

వనువడ ధర్మ సుమదముల కరం 

యతనిచే దీన అండి 'భౌను స్ట్నగు 615 

పి జాగ శీసనం ఫో శ్రనుం చనం సెంచయును 

“ము కీ మ్రొక్కి య్ i రదములు Von గ 

టమ దమ్ముల MAA జీగ్చీ 

నీశ్చీలవృ గి గతో 'సెలంగంయుం దాను 

వుట మగ మనుంధ్ర న సరునడి సద్ టు 620 
te 

నంతొావముంను బొంది శ రుననందనుయువే 

చింతించి నకులుని జేర సరద 

అధి సముడు దవరితో వనమున మగుట అతు 

వనితాలలామంబు వాయునందసుండు 
ఘనమైన ఘోరదుక్షములకుం జనిరి 
అమరగంథర్వవి్యాభరయత - Gab 

BETTER తట ళం Pee] 

Ee 

శీ శమననందనుం దంత సం తొవదుంటి 
యను రేంద్రనుకునితో ననీ సంగం, (త్ర 
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థ ర రాజావిచారమం : నకులుని ఫీముని వంట: భొమ్తనుట. ' 

రమణీమణు లవోరాత్రు, 'లెల్లెడల 
నిరవొంద జరియింతే రివ్శునభూమి 

చెరయ నామదిలోన నెససలు బుశ్టుడిని 

యవనిమై నఖులవై నర్గంబుై వు వైన్ 

ఎవరికి నైన నభీష్టంబు * గలదు. 680 

నరయతుకిన్న రనాగగ ౦ధర్వ 

గ్య రుడ'ఖేచరనిద్ధ కామినీమణు ల" 

సరకునేయని మహాసౌందర్య శాలి . 

తరుణిమా త్రం బె యిీాద్రౌ పదీరమణి 

చం ద్ర నివాసంబు సతి నెమ్లైగంబు 635 

చం ర్త విలాసంబు సఖియ కగు 
కనకరబు నిరసించు కలికి మెమెజుంగ 

కనకంబు నిరసీంచు కలకంఠినాస 

కువలయానందంబు ఫొమనే లేములు 

కువలయానం దంబు ఫోవేలికీపుయ 610 

1 గరుడ ఖీచరనిశాకరబింబముఖులు (ట ; వు 



88 సౌగంధీక వ్ర స వఃబవంరణము 
సారంగవిభవంబు జలబజాశ్రీ వేణి 
సారంగవిభవంబు చారుయానంబు వారివినోదంబు తొక నీలి రోమ రాజి హారివినోదంబు కంజూశ్రి నెన్న డపము అబ్బసాభా౫ శింబు వారిగా కీ ౫ భోను 
అబ్బసౌభాగ్యం:ు అతివ హా స్థంబు 
దొనివిలానంబు దొనిరూవంబు 
దొనిమిటారంబు దొనిపెలంంబు 
దానినయా ఫ్ర్రంబు దగంగాంచి"ద్రీవి!్ . 
మౌనీంద్రులక్ష నెల్ల మది 'బగడిలు 

Chr 

వనితేయు మూరుతి వచ్చునందాగ 
ననుమాన మగుచున్న దనఘాత్త నాకు వదవడి వారీవెంబడ్తి వసి నీవు 
కదలిన నామువ క లకదీ ఆడీని 

తంతు గ 

11 4చాని యొయ్యార 

9 ఆన విని 'గాంజీఏ యన్న గేటనిచు (5 

ft DET rT కి టి gm cp Woe yy, YE, BP తట్టాను, pen ల స న ము బగంగాం చిరని (ఫ్లు శ ధీ 

660 
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ట్ర సగులుని య్తక్కుత్త శరము థితూా- 

అనఘాత్మ మిపల్కు. లవియెల్ల నిజము 
కరమర్థి వ విరాయనుగృ హమున శం 
యిరవొంద వనభూఃమీ కే కెంచునవుడు 

నన్ను వీషీంచి గంధవవోత్మ జుండు 

నన్నల దిల్సి హూస్తంబుం చేపట్టి ర్ఠ్0. 

ఎన్నెన్ని విధముల నిటచాటీ చాటి 

యన్న యున్నాం డని యరిగా నెంతయును 
వదరక నాతని పటువాకర్టసరణ 

మదిలో విభారించు మానవాధీశ! 

మనమోాది శోథ మేమరడు రారాజు 665 
దినరాజసుతుండు బోధించు నాతనికి 

చలమున శకుని దుశ్శాసను లెప్పుడు 

వెలుచ ముచ్చరములు వేర్చుచుండుదురు 

కనుగల్లియుండక గడు మోసపోయి: 

| ఆమహామహాని చాళ్యము నిక్క మరయ 

సివుది దలపోయు నృపకుభో త్త కంస (242 1) 

2 కనుగల్లియుండ కిక్క_డ మోసపోయి (2421) 



ట్ట] “y ey CONE Mt Te 1 హో 

పనుకో చింతించుట స తభం:ు 670 

భర హూ వవసనందసుం డో జీంయుండిన 

నియ  నాతేనిబగ్న బీ 13 -'అుంగుమున్భు 

గాగ నంతట క్. wR కార్యక నేని 

యాకట ననుట కీ నర నక గాని 

నెనుక బుద్ధులు ఇ పది నేలు చమ్పుదపగు 78 

జననాథ యివు డిడ్ 3 స్మ HY గాయి 

నావిని ధర్మాసందను( క. 

చా విచారించి యంతయు AOL: Tes 

అంతట వవముజుం డవిజేణి దాము 

కొంతడ వ్వరుదెంచి కోమటి: గాంది 680 
మ 

dl టో ళ tate dey: st జఫ? టి థ్ 

వనజాతీ మాయన్న వలదన్న వినక 
పననివోరము వాంఛ వచ్చితి వీవు 

అనువొంద 'యేఫలం బనుభవించితని' 
oo లి టా కాన టట ఎటట TTT rR 

1 ననుబోటి బంకొర్యనయకాలి: Ros (శ 

ననువంటి బలకొర్య నయశాలివెంట(ప్ర 
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వనిత పోయినయట్ల వచ్చినయట్టు 
గాకున్న నీమహాగగనంబునందు 

నీ కభీస్టం 'బేమి నిక్కంబువలుకు 
మిచ్చకువచ్చిన 'నేవస్తువై న 
నిచ్చెద నీయాన 1యిందీనిరా హీ 

నావిని నవ్వి యానా భీక్రపాణి 
ధీవి నెమ్షుదిని వాటిల్ల ని ట్లనియె 

ప్రాజేశ నాకోర్మె_ ఫలియింవ నీన్ర 
గాని యిం కెవరు గల రెంచి చూడ 

నడుగ మంటివి గాన నడుగుట సులభ 

మడిగిన యిచ్చట యది దుస్పరంబు 

నోటి కొచ్చినయట్ల నూరనవచ్చు 

మాటాడి నిలుపుట మరికొద్ది దిళాదు, 

సతులు గోరినకో ర్క స ససలంబు చేయ 

సతురాననుని శి న శక ర్థింబు గాదు 

బిరుదు సీరుండైకి నం బిరికివా౭డై న 

685 

690 

695 

l సాధించి. (ట్స 
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పరనీ జాతులఎంతే సాపహాసుం డేను గగ 

ఎదురు నన్ని టుంగక సెంతంయుంబల్కుు 

కదినీ "వేడినజేళ గళ వళమందు 

వలనసి యడియాస ఇలదు భూ పొల! 

యలరువనంబుల కొరుగుదమన్న | 

కనకొంగివదనంధు గాంచి (ముపాంగి 10 

యనిలతినూభవుం డనియ సంతేయును 

ఎత మాటాడిగి వింతీప ౧*తీ, 

క ంతువి దేవితో గగలివచ్చిసను 

ఆంభోజసంభవుం డడ్గగించినను 
జంభాసుం 'రిమచ్చరము చేసినను 71 
హోరి త్రి లోకము గూూడివచ్చినను 

దారుణో వాళ్యంబు దప్పను నేని, 

తిరమొంద నీకో? ర్క డర క యున్న 
hasan OE ఈ 2 ఇ 

ay 1 

క 

| ఇరసావా గుండు నిన్నంట గాదు 

దర Dhan Sass 

శు నునన [దబు బ్రమియింబనలంయం 

ననిన, పొంచారితో ననలజుం డనియి(1 ఏ7 8) 
hen nm 

nr yes 
wre 
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తరుణి నేధర్శజు తమ్ముడంగాను 
అన విని పాంచాలి యనిలనందనుని 720 

గను(గొని యిట్లనె కటకటం బడుచు 
నాజీవిలేళ్వర నరనాథచం ద్ర 

రాజవంశా గ గృణిరణరంగ భీను 

మతి'లేక నస ననుమాటకే యింత 

పృతిననేయ నీకు భావ్య మే నాథ 725 

వసవివారముజాలు వస్తువు ల్లాలు 

నిను వెండుటలు బాలు సీ యీవి బాలు 

బద ర యుల్లంబు వచ్చినయటిశ్రొ, వ! 

వదవద నిళంజూలు వది చీలువచ్చె 

నన విని నవ్వి యయ్య్థనిలనందసుండు 780 

ననబోణి వీతీంచి నలువొందం బలి* 
శీతాంఛువద న రా జీవద ఫొ థీ, 
నా తెంపు నాపెంపు-నాభేజాబలము 

గని యున్న దానవు గల 'నేమిటికి 
అం. DUT 

1 పదవ డి ౮ ధర జుపడనులకి దరు 242 
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ఖా 

యివ్చద స గ సల... tar oii 

కచ్చుకవడి సాతక్ల ముబో వేసీ 

ధరణ మెచ్చరు సీరథిర్మంబు గాటు 

యరమన నేయ! యనుమానఫడుక 

నడుగు 'సువర్యనున సడిగినకో ర్క 
పడిరకుద ననిన నయిం్థంల యుంగ్ల నిరు 

UAL ఎంచి వీదుహోంసడిను చ్యనవ్టు గ 

సక లభౌగ్యన లల్ల సరుక౮ా 2 నాగు 

చేమాటు నే విన్నవించిన నై స! నీ 
నామాట జఫ్టీంచు నాఖుండ వీపు 

మును జేం ద్ర యూ ౨వనమూగ 'ంబునందు 

ఘన మైనవస్తువుల్ ననుగోం! ఫొనేని 

యషప్వుడు మిము నే నడిగిడంగాని 

నాస్పట్ కీని మేహీనాథ చంద జీ 

సొంపైన వనములు సొబ్లోో ౫ సగ ము 
TT TY 

I సీ'మేమి “పన్నిన న (క) 
2 యొహానతాొవ్చుల కొనరజీంచేయు (ఈ) 

785 



మ మాకా సగము 

వీంశున వాహీను లెన్నంగందగిన 

కొలశులు న్ నొరపెన కోన లెచ్చోట 

గల వచ్చటికి వేగ గమనించవలయు 

అనిన సంతోషించి యనిలనందనుండు 

చనుమార్లములను గంజాతలో-చనకు 

గరుడకిన్న రయత.ఖచరగంధర్వ్య 

వరనీద్ధసాథ నివాసభూములను 

వనమీలు నదులు వర్వుతనికాయములు 

ఫఘునమినపొాదరింద్ధ కలితంబులంంన! 

మహితవస్తువులు -వేయారు దెల్పుచును 

విహితసంభ్ర మముల వివారించుచుండ 

కాన సోకట నొచ్చి* బొరియలు సొచ్చి 

_బునగొట్టుచును నేంగు భుజగనంఘముల 

కొొదకక మెడలంటి గొరికి ఖండించి 

బొదలు ముంగిసల చవ్వుడు లాలకించి 

యదరుచు కన్నంబులవి లీల వెడలి. 

95 

755 

760 

265 

ఓ మునిజనాగ ణ్యతపోని నొస్తముల (సృ) 



కీ గ్ సానంధిున aut అక రము 

కదువ్పువై చనుమూవశకములకు బొంచి 

'రాగించు బలుబిడొాలముల ప్ర దపారి 

మూగిన “రేచుగుంవులు మూర గొప్ప 
గించు చెబ్బులుల టో గ్నియుం భళ్ళు as అక్ష 

సంచయంబుల నొంపం జనువ ర"హముల 

బోనీక మార్కొనబోవ 'నేసంంగుల 
ప్ర న లంఘించి కుంభంబుల వ వ్రాచ్చి 

మనుచు వేతి నన యంభోబవదస 

చనుబమూాధంది సదుం ది ౫ "పాను 

లలితలతాంతేపల్బ పస పుష్ప, న, తతి 

వలనో స్ప శృం గారవనము వసా. జీంచి 

తన - శ్రైశ్యవదననేశ్ర తేక “పోలములకు 

తేన కాలోకాధరదంతే బా? కృతిక 

తనకంఠ బావాుంలతావా 'సములకు 
తన కుచరోమాళితనునుభ్య దేళ 

ఘనతరనాభికాకటిభోగ ములకు 

తనయూరుజంఘాపద ర్భయగతుల 

ర నురసమానంబు లై ఖై నవస్తువులు 



చథమాశ్వానము 

కములాకరములందుం గని ఇలెరేంగి 

తు మైదకదుపులం డోలి నెత్తి తమి 

ని యెమ్సై లడంచి కలువలు * చె చి. 

దలుమారు నవచం ద ద్రఫలకములో విరిచి 

సొలవక కాంచన నూనముల్ 'రాల్ఫ్సి 

లలితమా చింబఫలంబులు డుబ్చి 

కలగక “మొల్ల మొగ్శలనిగ అడంచి 

చిలుకల నెగదోలి చెలగి శంఖంబు 

కలిమెల్ల బోనాడి కంజకాండములు 

చెలువముల్ చెకలించి చిగురాకుగిల్లి 

తులకించి పువ్వుగుత్తుల నెత్తిబట్టి 
-చమబారుల నొంచి సింగంబు దరిమి 

"వేమూరు జిగిపొన్న విరిరేకు మడచి 
తెలీయంగ కర్వ్నూరదిన్ని యల్ ద్వొక్కి- 

చలమున కదలికాచర్మ ంబు లె తో 

కరమర్ది ఫాలిశాగ ర్భముల్ సించి 

యరుణాంబుజంబులే నటు నిటు బరచి 

యంచలంచల మించు నంచలగముల 

97 

790 

795 

800 



“2 x ౧ధిక్ళ త వస గ వాతా గట మః 

నించుళ చవ్చటు DAP 

రవణ ము సమటలాకరంబు సా ఎంచి 

యవగావామునసం చి యట నోదించి 

తనరారు కాంచనతరుల మధర్థమున 

భువతరకల్పవృమేంబులనీడ 

భూనుతంపై మించు వూమాదరింా 
జానొప్ప శిరిగింజచవ్చగంబుఆఅను 

ఘన 'సారమ్భృదు వేవిశ లనోలి జాలీ 

జనవతి దాను విస్వాగ భోగముల 

విలసిల్లురొద లేని రపేడ్య_ల బొల 
పొాలఫాంద నొకప్రైగ్గు (. డించి 

అంతట జాలించి యచ్చోటు బాని 

కుంతితనూజుండు కునలయ సగ 

అంచితం బై ననీలా ఛ్, ంబు “ఉంతే 

మించులు గుల్కు శ్ర క మ్మించుచందమున 

సతీశేలు వదలక జన్మ సేండు 

సతిదండ చాయక సొంచాలన్రుళ స 

ఎంతయు 'వేడ్కుల నింవుసొంవుల్సు 

308 



(వ్రథమాశ్వాసము 99 

వింతే వనాంతమున . వెదకి చూచుచును ' . 
నెయ్యంబుతోటల నికరంబులందు 

నుయా్యల లూగుచు నొగి పొదరిండ్ల 
దూరుచు మిోారుచు డుమికి యాడుచును  కిడ్లిక 
నీరజాకరముల నెజి జొచ్చి "హెచ్చి 

యోాలలాడుచు భ్రమ నొండొరల్ గరలి 
చేలారువిధముల. వ శ్రోమించుచును 

శకేళీకానగముల క్రీడించి మించి 

మేలైనళోనల మెపేంగచు ఫూల 830 
బంతుల జేయుచు బలు దెరంగులను 

నుంతేనం బాడుచు మరి జన నెదుట 
పింజూతముల్ రోముమార్లనుల్ గాంగ 

wae ండ వై లములపేడంగు 

లలిత వాాొ కుంభస్థలంబులు nm 6830 
నలరారు నలపారు టాకుల నిరులు 

నలువాందునట్టి కర్ణ ంబులు గాలో6 

ఏలకింవ గిరినుండి దిగంవకు సాగి 

కోరమై తగభూడ తుండంబుగాల 



166 సొగంత్సి! వృసన హానతారు 

నారూసతిలకొాజటాలంబగరిను 
వరుస మవహోజల "లందు గాం 

బరువడి 'నెడలేక పారుని గ కులు 
దనరారు మదగజథారలు గాగ 
లోనుండి యిల నంటు గొన a సవిరులు 
వమువడ్ విలనీల్తువవములు గాల 

ననలొందు'5 మృగ వివో రామహిమ 

గరమక్థి భయదలంకారంబుణగాల 

నరుదుమిరినవార ణా చలీ శు 
గనుంగొని యుక్యేంగెక "తంకం బగర 
నెనయ నాపాం'చాలి కి ని bE 

యిందీవరానన మును 
మందులగుబ్బ లీమలయాచలంబు 

హిమపవర్వతంబు *హూమభూధరము 
నమురుతారాగంబు నరుణగో త బు 
నకలంకలీల నణకించుజూతి నో 
సకలవస్తుచయంబు సకలభాగ ఫ్ట్ంబు 
సకల సౌఖ్య ౦ బులు సకలౌవధములు 



గ్ర థమాశ్వాసమక 101 

._సకలవై భవము లచ్చటం గల్లి యుండు 

ఒకవంక కిన్నరు లొకదిక్కు. దివిజు 
లొకచక్కి, గంధర్యు లొకట గింపురుషు 860 

లొక బంకి యకేశు లొకచెంత సిద్దు 
లొకచోట గరుడులు నొక వమునులు 
నమితమోదంబున ననవరతంబు 

సమధిక క్రీడల సలుపు చుండుదురు 
వనజూతీ. యమవోవై ఖరిగొంత 865 

గనుగొందు ర మని కడువడి జనంగ 

మననీజపవమానమాన వారధీన 

దినవీర వ్ర తిమూాన బేదీవ్యమాన ' 
గరుడ కిన్నరయతఖచ రసంతాన 

నిరతక లాస్ట్రణవర్షి తసంవిథాన 870 

సౌభాగ్య సంథాన సంత తానూన 

శోభనవిజ్ఞాన సుకర్మ ప్రథాన 

భూనుతసంతాన' భూజవితొన 

నానాలతాసూన నవ్యనిథాన 

మానితనిరపమమణిమయస్థాన 875 



fii ph gy Wh my" wt ou ళో Mg af 4 pe wn 
గ్ సక సి క “పా లో 

తౌాసమానసనను- ra dor ఫస $m 

ఘనవినోటబ్సు ణుతింది . మ్ంచి 
వశ్చీమభాగంబు వరకీంచి కాంచి 
యాళ్ళ ర్య చి తు 2 యునిలనందనుడు 
ట్రొవది నీతీంచి తగ ॥ టు లనియె 
నోవంకజూనన సీ నోనుద్దుగువు 
కవికీ చక్కెరబొన్ము కమ్మ వూంగొమ్మ 
ర లుకుమిాటుమి ఓరి మలా. "బ్లా చ్పే 
యలరు మొల్ఫ్టలబంథతి యంగజుదంతి 
కళత్ర కె ఎీ.రవనేత్రి కంచన గా లి 
తనరు జేడ్య.ల క ంతదశ్ర్వ బు చ్చతిమి 
మనవివేళంబు 'లేమనవచ్వు నబల (త) 
కుస్పలుగా నున్న గొన స్పముత్యేనులు 
చప్ప రించుచు వెడచల్లుచుం “గరలు 4%} 

కదమనీంవాముల వమూర్కని పో పోరి 



(వథమాళ్యానము 

కదలని శరభనంఘములం దోలుచును 
మేదిని నేనుంగు మేతలాడుటక్షు 
మోదంబుతో విన్ను ముట్టి భోరునను 
చండ వెగంబున జను.దెంచుఘాోల 
గండ భేరుండవతీ రవంబులకును 
భీతి సె గెడురణభీమనృథ్ర ముల 

-, ఘాతకుదిర దిగనం బారతెంచు. 
ట్నెరిల చవ్చుళ్ల భ్రామని రిన్రుళనను 
బారులగుళ్ల నిబ్బరముల దెలినె 
చలియిం'చి సర కేం చుసాళ్వ సంఘముల 
నెలవెల్ల బరికించి నెగులున వారు 
వారణంబులం గని వణంకుచుం బొదలు 
దదూరుజాల్ జేగలతోరంప్రరవళి 
కలుకుచు నులుకుచు నన్యోన్య భీతి 
వ్ర లకలార్భటుల కాకసము గంవీంవ 

 బరచు నానావర్ల వశీ సంతతుల 
_ నిరవందంజూప్రసు నేగుచున్నంత 

నీంధురగమన రాజీవద భా శీ 
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గంధవావాతనూః??6 గనుంగొని వలిచి 
నవసీశచూడు మల్లన మిన్ను ముట్టి 
వివిధభూరువాలళా: వతతులంబొదలి 
కనకనానామణీః లిగంటు ననుచు! 

కనివించుచున్న నగంబు జీరని? 
యని నిన్న వించిన యవలినీలచేవి 

ననురాగమునం జూచి యనిలజుం డనియి 

ర హారర్ సర్గ నము త్రిక. 

Wis వై లగి వర్వతడనిను 

లెన్న శక్యంచె వాణీశునకి న 
పన్న గేం ద్రు దున న వల్ల వపాణ 

మందరగ్రామంబు నుణీకోటినగము 
ముందులసుబ్బ లిమలయా చం అంటు 
హిమచలోచ్చయనును "సీ ానుభ్ధూధరము os 

1 కలిత నావామణీకలీళేంబు లగుచు. 

నిీకయిగ చాల వేడ్కరుళ్య క్లో 
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నమరుతా రాగంబు నరుణగో త్ర ంబు 
నకలంకలీల నణకింవంజూలి 

సకలవస్తుచయంబు సకలభాగక్థిములు 

సకలసౌఖ్యంబులు సకలౌపథధములు . 
సకలవై భవము లిచ్చటం గల్లీయుండు . 9830 
ఒకవంక కిన్న రు లొకవంక దివిజు 

లొక చక్కి గంధర్వ్యు లొకట ంపురుషు 
లాకబంక యతేశు లొకచెంత సీ 
లొకచోట గరుడులు నొక శే శ్రేనమునులు 

నమిత మోదంబుల ననవరతంము 935 
సమధికక్రీ డల సంచరింపుదురు 

వనజాతీ యిమ్గవా వై ఖరుల్ గొన్ని 
గనుంగొందు రని గదువడిం జనం 

గడురమ్యముగం గ్రా గ్ త్తగా ననలొ త్తి. 

వడిజలకణములు వాని కురిసీ 940 
సలలితవువ్వ్పగుచ్ల ్సంబుల ౨ వ్రాలి 
తొలకెడుపూందే నెతోకూడ పక 
ఫలరసంబులం జూలు వని నర్షి ంచి 

| 
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బలుకాల్వటి పారి పండుళోన్ని లల 

కువలయాధివ శిలాకోటులు గగగి 94} 

ప్రవ హించి దుముకు నిగ గాలం గిహాడి 

వచ 1 అనటం న ల నిండి “యున్న 

వచ్చిక స్తురి టేప్పలు లోసంగొనుచు 

సొంపన భంకల సొలఫు జ ప్యాషన్ 

రొంఫుల మింద నారూిగా దుమికి G50 
వనువడ నేరు'ల. పాగుచు తట్టు 
వునుంగున జొబ్బిషి పొలువాందు వెదురు 
గుములపవై వడినొచ్చి కుసుమవరాగ 

సముదయంబుల మంచికారదతతుల (తరులు ... 
పొంతలగ ఫురంవ్యుపోవుల సల్ల 95 
వింతగా గలయించి పెల్టునల్ బారి 

కడురమ్యు మగుతరంగములడ్ నలరి 

. వెడిదంబు లగుచు నొప్పడుపుణ్యనదుల 

ననగావానముల నేయ్యనున గావించి i 
కవగూడి యవల వేడ్కలుమిోరం జనగ 900. 
ఉన్న తావర ణచంద్రోసలగిరులు : 
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సన్నుతి కెక్కిన సాలము బాగ 

లలితవినూత్న పల్లవరసాలములు 

వసమించు మణిసౌధవంక్పులుగాంగ. 

ప్రారూఢ ఫుష్పవల్లవకింళుకములు 9605 

భొ8మాణిక గుర ములుగాంగ | 

'వాలుపాందం బూచిన పొన్న భూజములు 

బలుమగ రాల యుప్పరిగెలుగా 

నెంచ "మొగ్గలబోల్చు నీవూలనీరులు 

మంచిముత్య పు మేలు మచ్చులుగాంగ 970 

బవాునూనరమ్యు చంపక మహీ జములు 

మసహానీయ “హీమథామంబులుగాయగ 

సీరు లుల్లనీల్లం బూచిన పొదరిండ్ల 

సరసంపు చి త్రరుచవికెలుగాగ 

ధర నొప్పుగురువింద ద్రామ్ఫ వందిరులు 975 

'మెరపైన చెందొవల్ యేల్కట్లుగాల 

కొమరు చెన్నొందు వై కుంఠంబుపో లె 

సముద గ గ్రృమాధవసంచార ముగు చు 

నిటలాస్టలో చ ననిలయంబుపో భె 
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టుసర్వమంగ భాగ పంచితే మగుచు 

వారిజాసనునినివాసంబుపోచి 

నారడశొరడానందంబు డగుచు 
వురు వబూాతసల్టు ుణంటునుబోలి రరుస్రుడు 

చెరయుం రం భొవోరిణీయతం బగు 

వురుడింవగ నయోధ్యంబోలె శ్రీరామ 
భరత ల్లు ణక' ట్ "బంధురం బగు చ్ 

పొలుపొందుది రర కావ్టరమునుబో లె 
బలభ ద్ర దవారిచ గ క్రఖాసువం బగును 
ద్ద విరాషః ల్సిత ల ఫ్టంబుయో ఖై 

నవరసాలంకారనై వుణ్జమగుచు 
నతతకవిస్తుతచందంబుంబో లె 
యతిగ ణపర్ష ఫులాన్వితం బగును 

రమణీ యర'త్నా కరంబునుబో లె 
విమలాబ్ది బహుురత్నవిలనీతం బగుచు 

' ఘనరామరావణకదనంబు: బోటి 

గ్ జిరయ రంభాన్సరోనిర్ణతంబగు చు. 

A 449 1] pyr "లేదు, 

980. 
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వన-చ రాధిపదై త్య్భవర్లితం బగుచు 

నొరవెన భారతయుద్ధంబుంబో లె 

గురుకర్ల ఫీప్మసంకులమును నగుచుడే 
దనరారు గంధమాదనపర్యతంబు 

చనవున కమలలోచనకుం జూఫుచును 
వలుచనీవోర సౌపానమార్ద మునను 

నెలమితో తిన్నగా నెక్కిపోవుచును 
మదగజగ మనయొావమార్షంబునందొం 

బొదలు తుమ్మెదల జూఫుచు వేగ వేగ 
మలయశ మిట్టతామరలు ద్రుంవుచును 

విలనీల్లు సంవంగివిరులు రాల్చుచును 

వెపచందృఫలకముల్ విణీచి వ్రైచుచును. 
అసమానబింబఫలాళి డుల్చుచును 

. కుందకోరకముల గుంజివేయు చును 
పొండైన చిలుకగుంపులను దోలుచును 

తెలివైన పోశబోదియలు గీటుచును 
తొలంగక జిగిందమ్థితూండ్ల ద్రైంచుచును 
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నలున్ర మోారిన లేంయననలు గీట్తుచును! 
సలలిత సూననుచ ఖమ సుంట రుష్చుర యును 

వనరుచు కృన్ళసర్పములః పోలు చును 

కొచమనీంగముల కుంకులకుం బాపుచును 

చక్కంనిఘన రసారై గ్ కతస్థలులం 

చ్రాకష్కుచు ననుట తో "లద వోబ్బుచును 

వష "లు నివ్వలబ్యర్టువాట్టలవిగువు 
నీల్చుచు 

నరుణాబ్దములుతన్థివాంససంఘుకుల 
నురికింపుచును ముప సుఖ్టాస మొండి 
వతీశేలుశదలక పాం" చాలన్పుత్రి 
సతి నండంబాయగ జననల్లభురడు 
వింతస్థలంబుల వెదకి భుూయుచును 

సంతోపచిత్తులి చన చన నెదుట 
నునసీజపన మాన మాథవస్థాన 
ఘనవాసనానూనకలితనవీన 

ta పలు te ey 

శా eu "బళ i ate శ నూకు చను 
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1. సొలప్పుషారిన లేయసొనలు గిల్లుచును (1578) 
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ఫలసల్ల వోత్తాన పావనాసూన 

_లలితవనానీన లావణ్య మాన 1080 

మూనిత గాంధ ర్యమానిని గాన 

మానస్వనాథీన వూర్షఫణీన 

తాండవలసమాన దాననిథాన 

పాండుర్శద్తు మవిటపస్థలోడ్డీన 
క లకంఠముఖవతగ వ్యాజమాన 1085 

కలకలాశకీర్ణ లోకస్త్తూయమాన 

సలలిత శీతలచ్భాయాసమాన 

విలనీతం బగుకోన వేడ్క_లింవూన 
గని మెచ్చి మెచ్చి యాశకామినీమణికి ! 
ఘనవినోదంబులు గనువించె వేగ 1040 

పశ్చిమభాగంబుం బరికించి చూచి 

“రి సూర్యా స్తమయననముయె శు ~~ 

యాశ్చోర్యిచిత్తుడై యనిలనందనుండు 
ఎంచితాంబుజపాణి యలినీల'బేణి 

1 గని మెచ్చి మెచ్చియాకాననంబునను (ట్ర 



11% సౌగంధిక ప్ప జ సవాటహరంను 

పాంచాలవు తి a సర్చ్పడంజూాచి “Dg . 

సలలితమృదుపాణి 3 సి కత శ 104} 

తేలి'రాకుంబోణి 'యోద్రా "గకనుణి 

తనరు వేడ్కల నెంత స దన్రక్ణి వచ్చితిమి 

మనవి'వేకంబు నేమనవచ్చు నబల 
తిలకించి పడమటిదిక్కు నితీంపు 

సలినాతీ. ఘడియ యున్నది ప్రాస్టుగ్రుంక 1000. 

-అకఫీముండ్యున్ర శవడిల్ో | ఫర్త్మ యోగే కదన పప్పుటదఖా. 

నీయవహార్యన్న్ఫూ ర్లు 'లెల్లం జూచుటకు 

వేయిగన్నులు గలవేలుపువళ మె! 

తడవిందు నిలిచిన ధర్మనందనుండు 

బుడిబుడి యదటునం బొక్కి. చింతించు! 

నోమిాంద నీమింద నరనాయకునకుం 1055 = 

బ్రేమవాత్సల్యంబు బ్రియముసు గలదు 
ననుబానీ నినుబాసీ సరనాథుం ' డోం 

1 బుడి బుడి యడలును బొక్కి_చింతించు (క 
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ఘనదైనర్టభయనులం గ లగుచున్నా డె! 

పోవలె వద మని పొసగ జేవట్టి 

పావని మురలింవం బాొంచాలి వలిశ 

సన్ను తాటోవ! మూాసంగడి రాల 

నన్నియుం గనుంగొంటి నభిలాషదీరె 
కలకంఠ శుకముఖస్థక లక లధ్యనులు 

విలసిల్ల వీనుల విందుగా వింటి 

సురుచిరదివ్య చసూనవాసనలు 

గరిమ నాఘా?ణంపం గలిగె నీవలన 

118 

1060 

1 కవ్వడి నిచటికి గదముచున్నాండొ 
యొవ్విధి నున్నాండొ" యిందునిభాస్య 

అర్జునుం డిచటికి నరుజెంవెనేని . 
దుర్దనుం డై నట్టి దుర్చోధనుండు 

వీవనుల్ దలంచునో యొటుంగళా దతని 

చేవట్ట గతజలసేతుబంధనము. (త) 
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aT (ఇట గముంగి we) భ్ స్ర్రవడంగీం యా 

'నెమితో దు త్ర నమనిం చుస స నప్యుళ 

భాలభాను య; ఖాఖభానీతం బగుచు 1070 

'లాలిళతాహూాదచ విలాసంటు ననుచు 

కమునీయకలితళ ఎ9గార 'ంబు నగుచు 

రముణ లోనె కవి' రాజితం బగసుచు 

సముదితేఘసత రాళ్ళ్చగ కింబు నగుచు 

గొనురొందు జిగిచిగిం గులుకుచు నలరి 1075 : 

వేయుదళంబులు సటయు; సద్మంబు 

అధి సొగంధికము పచ్చి వారలకడం బడుట. ధయ 

వాయువళంబున వడి నేయు బెంచి 
వరసొరభము దిశావలయంబునిండ 

నిరున్రురిసన్ని ధి నొలమి (హ్యాలినకు 

వన్న గాశనయాన పొంచాలతనయ 1080 

కన్నులపండువు ( జాం వీతమీంచి 

గరిమెతో దనముద్ధుకరముల నె 

సరసలోచనసంకజంబుల నొ త్తి 
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. భావించి కాంచనపద్మ ంబు6 గాంచి 

పావనీవదనంబు పరికించి గాంచి 1085 

' వాములోచన ఖన్నవదనాప్ట యగుచు 

థీమనేనునిం జూచి వ్రీయమునం బలిజ 

ధరణీశ కనకవ ద్మము  సనుంగొనిన 
డ్రౌవది పౌగంధికములం గొన్ని టిం "జెమ్మని ఫీము నడుగుట 

నరుదార మదిలోన నాసవాటిఖ్లె 

గరిమెతో నివ్విరిం హై కొందుననిన 1090 
నరస మున్నె వ్వరో సవరించినారు 
వరులు ధరించిన ప వ, సవసంఘములు 

_ నొరులకు ధరింంంప 'యోగ్యముల్ గావు 
వనవిహారమునకువచ్చు నవ్వేళ 
చనువున ననుం బిల్సి సత్య ప్రతిజ్ఞ 1095 

నడుగు మిచ్చెడ నని యంటిరి మోర 

లదడిగెద నిటునంటివాట కాబ్దములు 

గనుంగొని యెందై నగలదేని తెమ్ము 
ఘనత మిాసతస్థి వాక ర్థిము నిల్బుకొండు 

చేకొని మోర లిచ్చినవరంబునకు 1100 
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నాకో ర్కొ_చెగ్సించు నా స్రాణనాథ 
యోవర మాకున్న నిచ్చోటు పాని 
చే వచ్చునది లేదు నీసాదమాన 
అన విని చ్యైలి యనిలనందనుండు 
కనకాంగి పల్కులు కడుముల్కు_ లగుచు 1105 ' 
మనమున నాట ధర్మతనూజానీతి 
ఘనము గాం దలపోనీ కామిని "డానీ 
కనువిచ్చి మోము పెక్క్ససముగాం జూచి 
యినుదిక్కు, వీమ్షీంచి యి సీని వలి"కి 
కలకంఠి కంటివే కదులబాంధన్రండు 1110. 

కర్రి గ్రావకీ సీనుంల సంవాదము rn 

వాలుపాందు పశ్సిమాంభోేనిధింజేక 
నిరులు (గృముచు నున్న నీకాననంబు 
సుర దై త్యు లిచట హొచ్చుగ మెలంగుదురు 
నారీశిరోనుణి ననువంటి మేటి | 
వీరశేఖరు నీను జేదితి వివుడు 1115 
ఇమ్లు దవ్చినవేళ 'నెంలేని ఫనులు 
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సమతి గానీ విచారంబు లనక 

కోరుట కొదువలౌం గోరినయట్టి 

కోరిక లీకున్న కొదువలోకొదువ 
కటకటా సమయంబు గాని యీవేళ 1120 

నిటువలె నడిగిన నేమనలగలను 

నివిడాటవులయందు నిన్ను టోవిడిచి 

యబల యేనిథమున నరుగుదు చేను 

పాణపర్య్థంత మా పనులయంధై న 

మూానంబు పోకుండ మనవ లె నండ్రు, 1125 

అటుబోవ నిట 'నెవ్యరై నను గలరె 

యిట నున్న నటు సన నెవ్వ రున్నారు 

బ్రట నిల్లు నటం బోదు నేన యటన్న 

వటుతరవిశరూపంబును "లేదు 

తెగువ నిచ్చోటికిం చెప్పింతు నన్న 1180 

మగువ యాకర ణమం తంబుబేదు ? 
AM లీ 

1 రహిమోర ' నిచ్చటికి రప్పింతు ననిన 

మహిమ నాకర ణమం ద్ర్యంబు చెం (క) 



te 

శే 
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మాయన్న చెంత నెను | నిన్ను నిలిపి 

పోయమెదం 'చెచ్చనల భన ME 

కనకాంగి సొగంధికిములు 'డేకున్న 

వనువడ నామోము పరికింస వలన 11% 

లోలాథీ ముగుదాటిలో గాలు దూర్చి 

నేలమరాగము నమూన మూహనియంగో 

చనుటెన్ను పోచము జూగోల ననిన! : 

నజదళోొ కీ. మావ) కు అనగ 

లీ నీవంటి యససహశయ నరం 1140 

కళవళవడి చేతగాని నూన gy 

నలె దూరివలుక నెళ్యరు శుప్ప గలరు 

మునుపు యిష్పువ నని మొననీన వేళ 
వెనుకముందజంజూాడ నీరధర్మం బె 1145 

యోావని మో మనన్న యింతయు విన్న 

కోపం చుకోరికల్ కొనసాయయోవు 
ణీ RAM tr, లల uy ఎ యల? అభా కి పల సళ టల వాం Metts క 

+ or ణి ్రి ఖ్ Ww W a 

a గేల యనిన (త 1 చనుదము * Ae, న్ 
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ముల్లోకములం జూడ ముగుదలకో ర్క. 
చెర్గీించంగ లవీరశేోఖరు "లెవరు 

నీవు చింతిల నేల? చెగులొండి నన్ను 1150 
భావించి చూచి కోపము నేయ, నేల? 
విచ్చలవిడి పల్కు..'వేళలు వేరు 
ఇచ్చట బరికింప నెవరు లేరు 
ఇచ్చట లే దను మివుజె నీవెంట 
వచ్చెద ననిన. పావని యిట్లు వలిశె 1155 
నళినాయతాథీ. యెంతయు బాలకన్న 

బలుచంగా ననుందూరి వలుకంగ నగునె, 
యాయరణ్యమున నిన్నిరవొంద నిల్పి 

పోయిన నపకీ శ్పిం బొందుదు నిజము; 

కునసీమోర వెంట దోడ్కొ ని పోదు ననిన 1160 

వసదస్పీ కార్యంబు స కొొనివచ్చు; 

ముందటి చజ్ వెన్క. సులి పొంచియున్న 
చందడమాయును [నీదుసౌఖ్యంబు రమణి ; 
కలగక నీవంటి కాంత యీోాబుద్ద్ధి 

దలంచుట యిది యెల్ల దైవయోాగంబు 1165 

ళ 



120 MW 
wre OE ae ఖు Nog: ౮, సవొపవహా రణ్మన్లు 

భీము? డాడినమాట శ్వా జ నట; భూమి విేషంబ య 
క బు బొంకుట్ట గాత నక ఛా బెట్టుటకం పెం 

న్ i 
ల ఉష. దనం గలుగుప్పుణ్యంబు, 

నొరులకు Wy . లకు శల్లున్లే ం ర్వీతలేం ద్ర! 
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అన విని చింతించి యనిలనందను(డు, 

తనమదిలోం గొంత తడవ్రు చింతించి, 1185 

చలపట్టి వదలదు జలజాయ తాత. 

తొలగంగభాడదు బహుదు నం బాణి! 

గొరగానిసంగతి గూడి నేని నిట్లు 
ఇరుకున జిక్కితి నే మనవచ్చుం ! 
,గొనకొని తాంజేసుళొన్నంత తనె 1190. 
యనుభవింపకతీర దజునకునై న, 
గురుతుగా మెడంజుట్టి కొన్నట్టిపాము 
గరువక విడుచునే కటకటా యింక ! 
కావలియె యింతి కడనుండ నెవరు? yy. 

'చేవవ్ర్యసూనము ఖైచ్చువా రెవరు! 1195 

వనజాతములంజూఫు వార లెవ్యారు! 

అనుచు వితర్కించు నాసమయమునను 

అథి నారధాగమనము థిఆా- 

శ్రీ కాంతు చరితేముల్ "లగు వేడుకల * 

09 ౪ 
ఆః కుకు లుల జల 

పో ర్రీకాంకుచరికలంచికవై భవమున. (2421, శర02) 
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పౌాందమ్మివిరిగోరి పాక్క్కుచున్నదియ 

నివియున్న నెలవు లే నెంతయు నెటు 
వివరించి యెందైన వెదసెద ననిన ' 1215 

నిక్కడి కక్కడి కే నొక్క_రుండ 

నెక్కడ చెత్తునే హేమకంజములు 
కడంకతో నిచట నొక్కరుండు కాపున్న 

గడియలోం దెచ్చెడ కనక వద్మ ములు 

అనఘాత్మ దీని కుపాయ మేమైన 1220 
ననువొందంగా వేగ నానతిమ్హనిన 

జలజసంభవనూతి జనవతిం జూచి . 

నలువొందం జిజునవ్వు నవ్వి యి ట్లనియె 
ధరణీళ విరా కసాధ్యము లై నపనులు 
కరమర్థి సకలలోకములందులల పె! 12205 

వనజూథీ, చెంత కావలి యుండునట్టి 
ఘనునిక జెప్పెదను నాకర్ణింవు మివుడు ' 

సన్ను తాటోఫుండు చండనిక్కముండు 
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నారు యదు స టో్మంయుని నందుని చి. 
కితుంమయములం == చ్చు he చె నూగు he. 

గ 
oa 

పోరాజె లేరాజ భూరి వనములు 
కమలంబు లన, సెంత లోకము లన నెంత 
నిమిషన్యూ త్రము వట్టు'నే నీవు దలంవ 

_ ఇద్తావదీరమణ సంతతప్పుణ్య శాలి 128 
యోవీకలేక దా నుసువసు రనిన 
నాపదల్ సంధిల్లు నవనీత బీ; 
యిీఫువుబోణికి “సారుకంజములు 
గొనివచ్చి మదిలోని హోళ్ళాలం దీర్చు 
మను జేంద్ర నీ వేగుమార్లంబునందు 124 

నారదుడు కిమునితో నతని కాళ"ర్భ ము 1 య | న. జో » Bh ఓ నందోొక నువోత్తుడు సాయవడునని తెల్పు ట శీ. 
ననఘాత్తుం డొకండు నీకె నబంధు వందు 
క సకకంజము లున్న కృమముం దెల్చిడిని 
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మనమునం దగుననుమానము ల్తాని 

చను మని చేవతా సంయమ్మి 'గదశె 

అంతట గంధవావోత్తజుం డధిక. 1245 

అథి ఘటోర్క_చుండు ఖిమునికడకు వచ్చుట ఛిఆూ- 

నోవచిత్తుంతై. సతిని లాలించి 
యమితలోకభయంక రాకారమూా ర్త , 

* అఖలలోకభయంకరాకారమూ రి 
సుఖపుణ్యకిరి భాసురజయస్ఫూ ర్తి 

శమనీయసకల రామీసచ శ్రవ డ్రి 

సముద్మగృ శత్రుసంచయసమవర్డి 

బలకార్యన్తైర్య ర్య, భొవవృ వ 'తొవ 

'వటులోన్రు:డఖిలదిశ్వారక చి దశ 

వ్రశ టవిద్యాధరగరుడగంధర్వ . 
యమవ్మశిన్నర సిద్ధహారిదశ్చ చంద్ర, ద 

రావ్ సాధిపనన్ చద్రివారుడ్రాది a 

లోకచ తుద్దశ లోకాన వరత 

సీకరుండగుహిడించీనందనుండు (త) 
| 



# 

1926 సాం ధిక యో సనాహహ రేటాక్ళు 

గగనచుంవి స చండ గంజ్ భీరుండ 1255 - 

నానాయుధోజ్ఞ స్రలనవరత్న ఖచిత 
భూనుతదళచ కుభూరివటో్క టి 
మహానీయభఖుంటి కామా రాండ సద్భళ | బవాుళ కాంచనకుంభ భాసుర ప్రకట 1260 : పంచానన వ్యాఘ్ర భలుకశోర గ్ల ' సంచయభయదో గ చర సంక లిత ie వితతమనో నేగవిధజపనాళ్య 
శీతపరిభ్రా జితస్య్రందనం బక్క ' _ యరదములొ సలుబదియాఅుకోట్టముర 126 న్ 
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_ కంఘట లొకకోటిగడలుకొనంగ 
' హారులు లెక్కల శెక్కువై పిక్కటిల్లం 

' దరుచుగా బలువీరదానను ల్రౌలువ 

_ తమకంబు బబము నుద్దండంబు చలము 

“గమకమై చెనంగొన గడువడి నేం. 1270 
తన్ని దండ్రులకు వందనములు వేసీ 

 మెల్లమెల్లన లేచి మిక్కిలి పొగడి 
'వడముడి వదనంబు వలనొవ్చం జూచి 

కడుమోదమున ఘటోత్క్మ_చుం డిట్లు సలి"కె " 
పనియేమి మాయయ్య! పనియేమి చేవ! 1275 
వనియేమి భూపాల! వనియేమి సార్థమి! 
భోరున నాకొక బుద్ధి మన్నించు 

కారణ గరుడభఖేచరులం జెండుదునొ ! 
వహారిహాయ వై శాషనరాంతక నిరుతి 
వరుణ వాయు కుబేర బామజేవాడి 1250 
ఘనదిశాఢీశుల కట్టల్క_ంబట్టి 
కొని వత్తునో! భూవకుంజరోవళుల 
కొట్టుదునో! భూతకోటుల నెల్ల 



128 సౌగంధిక వ్ర గవొవనా రణము 

ద్రావదియొద్ద భిముండు ఫొటోకు నునిచి 
సౌగంధిగముంల గరుగుట 

ఓవీర శేఖర! యోడైత్యనాథ! 
ఓవిళ్వభీకర! యొోయికు మూర! శ వనవివోరమునకు వచ్చు న వ. క. వనజలోచనకు నేనర మిచ్చిసాంయ : 
పో డిని నిటువంటి భూరివద్ద ములు 
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ఆడినమాట లే దనిన పొవంబు 

పాడి దప్పుట 'రాజవంతంబు గాదు, 1800 

నిన్ను బంపగవచ్చు, నీచేత నాను; 

నన్ను వేడినది యీానాళీక పాణి 

యిదిగాక రణనున కరుగుటకం'బు 

నదనుమానము గాచు టది మిక్కుటంబు 
నాసొటివాండవు, నాముద్దువట్టి . 1805 

వాసికెక్కిన ట్రేర్యవరకౌర్యనిధివి. 
అచ్చెరువడి మూర లందటు బొగడ 1! 

'తెచ్చెద జాముకు దివ్థిసూనములు 

కనకాంబుజము గొని కలకంఠి దోడ్క 
జననాథుం డున్న యాస్థలమున కరుగు 1310 

మని దొనవాధీళు నక్కునం జేర్చి 

కనకాంగి నెంతయు6 గెౌంగిట నలమి 

పోయివచ్చెద నని భుజ మవ్చలళించి 

1 ఇచ్చట నీవుండు మే నేయి "వేగం 

చొచ్చెద జాములో దివ్యసూనములం (ఈ. 

క్ 
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వాయువేగంబున సాయుజుం డర, 
అనిలజుం డరిగిన నాఘటోత్కుచుండున్... మ! 
మొనకేయ నున్నను మోసం బటంచు? 

దసబలంబుల నెల్లం దగ పేలు వేజుం | 

సొనంనొని యస్ట్రనిక్కల బారు లేర్చి | a 

నలుధిక్కు..లంధయు సెంతయు “నాచ్చరికల Fw 

పొలుపొంద కోన్రరంబులు “బెట్టి రమణి, 128 
నొకపొదరింటిలో నుంచి తొ నొక్కు | 
నికట 'ేళంబున నిలిచి కావ్టుండె ' 
అంతట బాంచాలి ననిలజుం దలంచి 

అధి గ్రసని సంతానము. థియి- 

ఎంతయు6 దల యూచి యిది చిత్ర మనుచు 

మనమునం గడు ననుమూనంబు; బొడమి, 1828: 

తనలోని కాను సెంతయుం జింతే నొంది . 
జనపతి వల దని బా చెప్పినను 

cur 

1. భీముం 'జేలిన హిడించీనందనుండు / 
జీనురి యుండుట నిది మోన మనుదు (గ 

3 
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విననైతి నే నింత వీజీడి నైతి 

.వనవిపోరం బేల వచ్చితి! వచ్చి 
'కనకకంజము నేల కాంచితి! గాంచి, 1880 

వదరి నే నెందుకు పట్టినవట్టు 
వదలక ననిచితి వాయునందనుని! 
మించిన నామాట మిరంగ లేక 
"జేంచేనె నొంటిగా వివినభూములకు! * 
కరమర్థి సౌగంధికము లున్న నెలవు, 1385 

లెబుగునో యొటుంగడో యేశార్య మగునొ 1 

ఆసకు నీద్దులేదాయె! యయ ఫ్రయొ్యు! 

నా సరివారిలో నగుబాటు గలి 

వెలయ పెస్టలబుద్ధి వినకనే వచ్చు 
ఫలమెల్ల చేంబేత ఫలియించె నిపుడు, 18340 

పతి నంపీ యెంత పాపంబు గట్టుకొంటి! 

మితిలేని యషకీ రి మెడంగట్టుకొంటి! 

ఖః "హొచ్చగు నాకోర్క.. మారంగ లేక. 

విట్న్చేనె నొంటిగా విపిన భూములకు (త్ర. 
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అన వినీ పొంచాలి యసునేశుమోము 

గనుంగొని గద్దదకంఠయై పలికె 
మాయన్న! డై లేయమండలాధీశ! 
మీాయయ్య నెరయెాధ మిక్కిలి నీవు 
విలుకాండ్ర, మేటివి వీర శేఖరుండ 1865 

'వలఘుతరో గ్రమాయాప్ర, వీణుండవ్రు 
అసవాయనకూరుండ వని యెబుంగుదును . 

ఫొసల నీశౌర్య మిప్పూడు గానవచ్చె 
నేకాకియ భీము దేంగు న ప్యేళ 

ప్రా ట చతురంగబలనులం గూడి, 1370 

నిచ్చట నీ వుండు టిది ధర్మ మగునె! ' 
“పాై్ట్టైన రథికుల నిటగాపుం బెట్టీ 
చనరాదె నీవు నీజనకునివెంట! 

చేనవరి వగుభు నిచ్చటను నీ వున్న 
దనుజవీరులనై నం దగ నంవవలదె! 1375 

వనవీథియందు నెవరు లేనిచోట 
దిద్ది మీసము దువ్వి దిగ్గన లేచి 
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 వటప త్రశీయన శర్వ బ్ర, బృహాలకును _ 

“వరుస నేమ్తునముల వణకు వాటిల్టు, 1895 

| నరపతిమాత్రు, త్రుండే ననుగన్నతండ్రి 1 
' గతి దప్పీ చెహాకశార్య హా నేనో 
' సుతు నన్ను6 జుల్కగాం జూడంగ వలదు 
ద్రన్లోండభాండముల్ పగులంగొట్టుదును ' 

" బ్రహారద్రాదుల బంధించి వైతు. ' 1400 

' వాలాయమునను నవనిథానములును 

గాలింతు సకలలోక్లములు భేదింతు 
కడి గొందు గులమహో,'గ్యావసంఘముల 
మడియించెదను గ్ర,వామండలి నెల్ల 
భూవరు డెత్తు మద్భుజశి నీవు. 1405 

భావించి చూడుము పాంచాలతనయ! 

నన్ను నాబల్మీ "నంతయు నెబుంగకను 

కన్నతల్లే వి గాన కారు లాడితివి 

జనని యిందుల కేమి సంతోష మాయె 

విను మింక నొకనీతి విన్న వించదను, 1410 
ననంబోణి యిచ్చట నను నిల్చి చనియె ' 
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జనపతి యుంచు నచ్చట నుండ శేను 
యతని యానతి మోరి యరిగితినేని 
యతివరో! స్వామి భృత్టన్యాయ మగునె 1 | 

-. మాయయ్య యసవాయమహిత కౌర్యుండు, x 
మాయయక్థు యత్యంత మానధనుండు 

. 'దేవప్ర సూనము 'బ్లైచ్చి యి మ్థనుచు 
నావీదే నొక్కని యడిగితి వీవో a 
యతడు దాం జెచ్చెద నని మమ్లు నెల్ల (| 
"చతురో క్రి మెరసి యిచ్చట నిల్పి చనియె 14 

' నాతని శస సహాయంబు6 బంచినను 

నాతం డ్రికీన వశిజ్ఞాభంగ నూను? 

1 యికరమా స్వామి భృశ్య'న్య్యాయ మగని (అ). 

2 అమశేంద్రు ద్రు, గొట్టెద నగ్నిబజ్రైదను 
. / . శమను వస్టేదను పుణ్యజనుని. "మొబ్రైదను 
ee సరుణుని -కెంవెడ జాయ నొంచెదను 

"న .. నరవావానుని మహానటు నళించిదను " 
.... వాలాయమున సష్తవరనిధానములం 
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వచ్చును నీమనోవల్ల భుం డిప్రుడె 

తెచ్చు నీచెంతకు దేవనూనములు 1425 

అనుమాన మిక మూను మనిన పాంచాలి 
దనుజవీరునిం జూచి తలయూచి పలిశె 

గాలింతు సకలలోకములం జరింతు 
కడిగొందు కులమసోగా గ్రాహసంఘములు 

మడియింతు ' గృహ శారనుండలి నిల్చు. 

భహావరుజేవి 'స్మదమున ఫీ 

భావించి చూడుము పొంచాలితనయ 

నన్ను నాఖ్యాతి నెంతయు నెలుంగకను 

కన్న తల్టివిగాన కారులాడితివి 

జనని యిందుల కేమి సంతోవమాయొ. 

విను మింక నొకరీతి విన్నవించెదను 

నను 'జేరం బిలచి యంతయు గారవించి 
కనికరంబున గ్రుచ్చి కౌల్నిటంజేర్చి 
తనయ భద్రం బని తడయక నేలా 

యదిగాక నికనొక్క యనుమాన మొదవె 

నదియు 'బల్పెద విను నంభోజవదన (తు, 
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అన్న సంగరశూర వోనుకుమూర 
చిన్నన్న నా కిన్ని ఇప్ప నేమిటి! " 
అపజయ శోకునంబు లరమ్యెడి నివ్ఫుడు 148 విపరీతములు పుళ్లు వినువీథియందు . మది తల్లడము నొందె మక్కీవ దొలంా 
నిదె చూడు మెడను క న్నీగగొ జ్రైడిని 

_ నావతి నాదాత నాపట్టుంగొవ్యు : . నావెన్ని ఛానంబు నాప్రాణవిభుండు 148: 
౫ నాకూర్చు చెలికాడు నాకొంగువనీండి - 
నాకో క్క చెల్లించు నాకూర్తి మగడు 

- భీముఃడు రిప్టరాజభీముండు సుగుణ 

DB . ఆయుధ పీనుండై యడలుచు సర ్నే 1440 
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అని యని వగచి వో యని విలవించు 

ననంబోణి గాంచి జానవనాథు: డనియె 

వెరవకు మాతల్లి! 'వెరవకుమము | 

వెరపు నీ శ్రదికి 1 వికచాబ్దవదన ! ! 
రహిదూరదృప్టి. దూర శ్రోవణములు 

నుహితమా'యోపాయనుర్యకర, ములు 1450 

వరుస ననాగతవ_ర్లమానములు - 
కరతలామలకముల్. కలకి ఠి నాకు 

న న్నెలుంగక యుండ ననుంగన్న తండ్రి 
కిన్ని చాధకములు ఏటికి వచ్చు ? 

నవజయశమనంబు లయినవి యెల్ల 1455 

చవలాశీ మనకు విజయ మని తలంపు 

అధి ఘటోత్కచుని సాంత్వనము ధ్రితా- 

బంతుల శెడమక న్నీగ మొ త్రినను. 

నెంతయు శుభమగు నిందుబింబాన్య 

కొ త్రగాయంబులం గుందుచు విభుండు] 

l] కొత్తగాయములలో కొతుకుచు విభుండు 
వాల్తి నిల్భినయట్టు లదునది వినుము 
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హా ల్సి నిల్చిన యట్టు లె నది వినుము 

కలికమా సౌగంధిక ప్ర వమానములు 

వెలది వేగమె చెచ్చు" నీట్క నీ కిచ్చు 

నము నావచననుల్' నాళీకపాణి 

సమ్మతి, నొందుము చలియింపవభదు 

సతికి ఖెంతయు మనోజ యము గల్లీనను 
పతికి భంతటిబావుబలశ కి న గలదు 

- తిరమొంద నీదుపాతివ వ్రత్యమహిమ 
పరమదీర్హాయువు పాండు నూనులకు 

1464 

11 

mr 
|, 

"EF 

iy 

(ఖల. 
న 

య. 
wp 

"యదువంశకలిక శీరాబ్ధికంద్రుండు. 
'పరమదయాటందు భ కృవర్పలుండు. 

కరిరొజవరదుండు కవటనాటకుండు 

భవరోగవై వ్రైద్యుం 'జావద్చాంధవుండు 

| . ' రవికోటి'లేజుం డా _ర్థశరణ్యనురా రి 
mr నున న భబనకుంచు మదవిభేదనుండు 

oe "నిన్న యుంం జాదిలక్షీ నాయకుండు 

న కరుణతో మనపాల గలుగు నన్నా ట్ల 
yh రిళావక ధన యఫభియ మేల కలు (క, 
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నని యొక్కరథమువై యాత నునిచి 
కనక వం'కేజంబు చాకోెని వేగ 1470 

వలనొవ్ను బదరి కొవనమార్షమునను 
బలములతోడ నిబ్బరమునః జనియె 

క్రి సూర్యాన్తమయవర్థ నము రియా 

కను చ యోగింప నుద్దండత వెడలి 

దనుజవీరులనెల్లం దగం దునుమాడి 
ఘనర_క్షయు_క్షమై గ్రక్కున మరలి! 1475. 
చనువున పళ్చిముజల రాశి యనెడి 

చెలువంపు టొరలోనం జేరు కంజాతు 

సలలితం బగుదివ్య చక, క, మనంగ 

నరయ మవాోనటుం డొనువీరముస్టి 

దురుసునం బదువళ్లు ద్రొక్కున మేళ 1480 
నలరుచు సమయకంజాశీ వాయించు 

1 భునతరరళ్న సంకలిళ-మై మరని (త్ర 

% వపతిలేని నాభుజాబలశ క్షిపాండు 

సుతులకు వడ్రాంగి జోడుమ్భ గావ్నీ 
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. వలుమటు నిటుసంటీశనుల'1 సీపు 
వలవదు విలసింవ వనజూక పాలి 

యని కోటిచండమార్తాండసం' ౧” శో 

ఘనతరమాణిక్యఖ చితసంక గక 
"ళన దివ్యమణటంబు థధవళెశీ సాడు 

వనజాకములు సోకి వరభయణభకి ౧ 
దిమిలి 'లేచినం బటుబలాధిప్టుని 

రణరంగ విజ్ఞయ్ముని రాత్ సాధీఫ్పని 

. కనుగొని పాంచాలి కొదదిడి తం 

. యనువొంద దీవించి యళేని 1 ట్రనియె 
దను జేంద్ర నినువంటీ కనయుం: డుండంను 
మననులో న కనుమాన 'మేటి!ని' 
యదుకులస్వామి కటాతంబు “ల 

వదవడి మరికొంతభయము జాళీల 
సంకజంబులకు చే వతి నంపినట్టి 

యపకీ శ్రీ దశ సెంతయుగాని? 
.విపరీకములకు చే వెదవలే లేదన్న 
యని. పల్కి తనమదియడలు వారించి 
శన కాంగినిశ్చలనతి యున్నయంత 

కను ద్రియోగింన నుద్ధండక వెడలి 
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ఇమొవై నబంగారు జేగంట యనంగ 
వినుతారుణ ప పభావితతవై. ఖరులం 

దనరు పంకజ హాంధవుం డ_స్తమించె? 

గరిమెతో ఫణిళాజకన్వక ల్వేగ 

గురుతై న బుజ్జట ,కోనులు బూని 

పరమైన న యస్తాద్రి డా నిక్కి నిక్కి, 

'సురకామినులవిరా(ద వరాడ్కూలు నిలిపి. 

“1490 నెయ్యముల్ మనమున నివటిల్లంగ 

నురగకనసలమిాంద నొగి జలేగి 

కరమర్థి చేనతాకమలలోచనలు 

మురియుచు. రతనంపు మొరిశుల ముంచి 

గురుతుగా నించినకుంకు మో యనంగ. 

సడలక దట్టమె సాంధ్యరాగంబు | 

వడమటిది శల వళవించి మించే. 

'వెడవిల్తుం డెంతయు ౫ వేట్క రంజిల్ల 

నడి షాంథులొ సురవర్తంబుమోా౭ద 

విలసిల్లు రసదాళి విల్లెక్కు... వెట్టి 

తొలంగక చేసిన తుది మిన్నుదాకి 

1438 

1485 

1495 

1500 
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మొనలు జిక్కు.కయున్న మొభ్లబాణంబు ty 
లనం బొల్చి తారక లాకాళనీథి 
రమణీ యగిరిగహ్వూరంబులు 'సెడలి 

. గమకమై చనుభల్లుకంబు లనంగ 
గరుడవావానుమి*ందం గడుదండు వెడలి 
పర కెంచురాశసబలము లనంగ! 

. ననిలుని దార్కొన నధికవేగమున 
_ “శీనలుచు చను ఘనాభునము లనంగ 
. తనర నెల్లడల తానై నిండి? 
=. కనువించు వారిచేవకాంతు లనంగ 

.... భూనభోభాగముల్ వూర్ణమె కవిని 
ఎ శౌనంగానంగ మించె కటికి చీళటులు 
వ. ౭కి చం ప్రో, దయవర్ల నము విణ 
= కసమయంబున యామీనీరమణి i భానీల్లు హరిషదపద్దావధూ టి 

ai : 1 అలఘుపంకజభవాండకరం డూ రి 
Cor కలికబం ధురదివ్యకన్తూరి యనం 
2. భూనకోధాగనంపూర్షమై కదిని 

ట్ 
. 
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కరుదు విరారంగ మంగళా రులు పెట్టి 

పరం నె త్త్న 'వెండిపస్లేర నున 

కలితమా "పదియారుకళలం జె న్నొంది. 

తొొలిదక్కు... ననుదోంచె తుహినకరుండు 

అలరుచు చందురుం డనుమాం తి కుండు 

మలయుచు దిశ లన్ని మంత్రించి కట్టి 

తగ నంధకారభూతంబుల దరిమి 

పొగడొందం జల్లు విభూతి యనంగ 
పొసగ నభోలక్షీ భూకాంతవనిరాంద 

గసటుదీరగ నించు కర్పూర మనంగ - 
' మునుల 'నెల్లను చేవమునులం గావించి 
_వనధు లెల్లను &ీరవారిధుల్ జేసి 
భూజాతములం గల్ప భూజము" ల్నేసి 

_ రాజవర్యుల బలరానులంజేని 
నదుల నెల్లను "జేవనదులు గావించి 

"వదలక సతులవా గ్యనితలం జేసి 

' యలరువముల రాజహంసలంజేసి 
. కలమృగ ంబులను సీంగములం గావించి 

145 

1515 

1520 

1525 

1580 
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కడిమి విద్భలంజాప్రుగారుడ సాని! 

వడువున చంగ్రిశావై వైఖరు శ్వలన 
హూ. 

1 (సు కడిమి విద్యలు జూం గరగ 9 

(2) కడిమి సీని సల పూాప్రుగారడ సాని 

(8) కడిమివిద్యలు జా గారుడ పాని 

24 వరున నారదమునివరు౭ిల్హ నవ్వ 

శరనిధులటునుధాజలరాళి గరల 

. = కరువైన యఖలభూతములం సహించ 

. లరిధరాజములు కల్పకను 'నెగింప 
. కరమర్థి నదులు గంగను “జరిగింబ 

ఫోనులు. వహంనల గదుచుచు డిరుగ 
4, మృగములు సింగంబుమాంద దం త్ 

Te కశనులాక్షీ కనులాంక్ల కనులసంభేవులు 

సం మమశతో సకులనేమరకుండం జేయ 
( కడు దాశియ మనోగారడసాని' 

వడుపున చం చి ఈవై ఖరుల్ వెలసె 



® 

జ ప్రథమాశ్వాసము 

'మలయాద్రి దిచెంత 'నెమది ుద్భవించి 

పాలుపొరదు మళ్లెపూణజొత్తుల బొరలి 

' యొనరు ఫూంచేనియ యుగ్గున చెరిగి 

.వనుపడ నునుమంచు బాల నీజేరి 

' వరుస నానాసూనవాసన లాని. 

శరజాకరముల ముచ్చట నోలలాడిే. 

కపురంప్పుందిన్నెలం గడువినో దించి 

విపులమా చందనవృతుంబు లెక్కి 

_యొగి కల్పలతలతో నుయా్యల లూగి 

' జిగిమించు లేటిలేజీ నెక్కి. నిక్కి? 

పంఛచథారాగతు లువన్యసింప్రుచును 

 నంచల నంచల నటు దువాళించి 

" ఇలంనుచు నొకవీథి చేవాగెస డలి 

“ తొలణనీక కుదించి దుమికించుకొనుచు 

147 

_ 153 

1540 

1545 

1 సరసులయందు ముచ్చట నోలలాడి 

2 జిగిమించు లేడి లేజీనెక్కి, నిక్కి 



148 సౌగంధిక ప్ర నవావహా రణము 

వలనొవ్వు మేటిరేవంతునిలీల! . _మలయుచుం జను'దెంచె నుల యానిలుండు, 101 అంతేకుమున్నై యయ్యనిలనందనుండు 
సంతోవచిత్తుడై చన చన నెదుట 

- పాఠీనకర్కట బవాంజల్య్ర్రావా 

తది కళానదీవర్ల నము రయా- 
శారీన కర్చర కమశాలిఘోర b వారిభేక భేకీ మవోధు లీభఘూేర 16 
కరిఫేను తిమితిమి౦గిలారావ . శోలావాలంబునై. కొను రొందుదాని వోళిదరు ల్రించి యర చెంచుడాని 
1 యంతట నంతట నాగి నిల్బుచును 
“. పొంశట చొప్రుటంబులం వే డెములును 

'నంచల నంచల నటు దుచాళించి 
౨. వెలను నొక వీథి వేవాగి నడలి = తొలల కంచి దుమికిం చుకొన చు : jp నలనొవ్భ! మేటిళ్ల వంతునిభీల (క. 



ప మాశ్వాసమం 

వలగొనియున్న వ్రైవాలజూలంబు 
'లలితమా వేణీవిలాసంబు గాంగ 
'ఉఊలుపొందు వికనితపుండరీకంబు 

'కలితమా వదనవికాసంబు గాంగ 

కలికి నిగ్ధుల నల్లకలువలసిరులు 
తళుకులు గుల్కు 'నేత్రంబులు గాయ 

'వలనొప్ప రంజిల్లు వలమురిగరిము 

కళల రాజిల్లెడు కంఠంబు గాగ 

నలువొందు మృదుల మృణాలవైఖరులు 

_బలురమ్యు మై యొప్పు బావను ల్లా 

' నరుదుగా వికసీంచు నరుణాంబుజములు 

 గరిమశోభిశ్లెడు కరములు గాల 
 కరమొప్ప నలరు పంకజకోరకములు 
, సరసంపుబిగి వాడిచన్నులు గాల 
 నందమై మెలౌడి యావ _ర్హసరణి 

'పొందుగా నల రారు పొక్కలి గాంగ 
' నారూఢసలిలచేదండతుండములు 

తోరం మెరుగు వందోడలును గాంగ. 

1565 

1570 

1575 
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నంచితం బగు చున్న యా-కచ్చవములు 

మించులు దుళికించు మోా౭గాళ్లు గాయలు 

నలరుచు వెలయు నుక్తాబ్లస త్ర ములు 

వలుచని కోమలవదములు రం 

ననయంబు విహరించుహంససంగతులు 
ననువుమిోరిన మందయానంబు గాంగ 
'పవనవిధూ తప్పుష్పవరాగవమపిమూ ' 
'రవణనమౌా చి త్రాంబకంబులు గాంగ 9 

' పరంగు కళానదీ, పాంతంబుః జేరి 

, వెరవున సంథ్యాదివిధు లాచరించి 

వంతంబు నుదుట నిబ్బరము నగ్గలము 

నంతకు నంతకు నధికంబు గాయక 

1 అంతకు మున్నె యయ్యనిలనందను[డం 

" కొంకేద వ్వరుదెంచి కొల నటు గాంచి 

| స్వ్నానంబు గావించి సం ధ్యాదివిధులు 

భూనుతంబుగ నల్చ్పిం బోరున కదలి 

పంతంఖు న్గుడుట నిబ్బరము నగ్గలము' 



వ్రభమాశ్వాను 161 
ఫీమున్ని ప్రయా ణము; అళండుశంఖమును బూరిం చట, 

నులయుచు చను చున్న మూర్షంబునందు 
పులులతో(కల(బట్టి పులులను మోడి 100 

కరతుండనములం బూని కరులను జదిపి 

హరీనాలము లమర్చి హరుల మర్దించి 
శరభ్గస ంభుంబుల చక్కు. గావించి 

శరకరి బలుపన్నగంబుల మోంది 

ననువొందంగా నట్టవోసంబు చేసీ 15905 
ఘనశె లజాలము బ్రంతులుగొనుచు 

పొసగ మహానదు లొంగి లంఘించి 

మసలక గహానము ల్కరి చౌకళించి 
తనపాదయుగళంబు తాకినతరుల 

శనగ నిట్టటు కాయ కట్టుగాం బడల. 1600 
'శరణఘాకల గండ శై లముల్ 'పెశలి 

'కరమర్థి యెగసి యా కాశంబు గప్ప 

" నంత కంతకు భు త్రి యధిక మై మించి 

తన శ్రైర్యలన్నీ యంళయుం దోడునడువ t " ' 

, 1 ir 
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వర వేగసంభూతవాతజాలములు 
సొర్రిగి జంతువు లెల్ల సుడిగొని తిరుగ : 
యల వై నలేయుని యనువ జె న్నొంది 161 
ఎలమి ఇ మహోోద్ధతి నేగుచు నుండి : 
గరుడకిన్న రయకగణము 'భేదిల్ల 
గిరు లెల్ల నురుల మిక్కిలి దిక్కు లవియ 
ధారుణీ గంపీంపం దరువులు 'వెకల 

భోరున శంఖంబుం బూరించుటయును 1610: 

అడి ఆంబినేయుం  డాశ ంఖారావమును విని 'లేచుట' 0m 

. శడువడి విని లేచి కవినాయకుండు . 
' వడముడి ళంఖారవం బిడి యనుచు 
తడయక యంత నుదగృతం జూచి! 
యతండు వచ్చినకార $ మంతయు నెతంగి 1615. 
అతనిభుజాబలం బతనికౌర ్ థింబు. FE 

_ దెలిసి వద దము లున్న జౌజుంగెల్లంజెప్ప 

1 కడయక నెంకయుందా విచారించి , (వు: 



(వ్రృథమాశ్వాసము 1858 

వలయు నటంచు జవంబున లేచి 

మనుబేళుం డేతెంచుమార్లంబునందు 

వొనర కన్నులు మూసీ యొగి నోరు చెరచి 1620 
పలుములు నజచుచు బయలు ్రాకుచును 

తలవడ కింపుచు దగ్గుచు నిలిచో 

వలువిడి రోజుచుం బజియుండె నచట 

1 అతిరయంబున జను 'నాఫీనుసేను 

సలియెల్ల మున్నె తా గన్న జ్రైతెలిసి 
యంతరంగంబున నాంజిసేయుంందడు 

గొంత చింతించి వేగురుముదికోతి 
తనువు ₹కొనివచ్చి తగ న్రూనికింద 

నొనర కన్ను లుమూసీ నొగి నోరు జెరచి 
తెరువుకడ్డముబడి "తెలివి 'లేనటుల , 
కరచరణాదులు కదలించలేక 

నును రును రణెడి నిష్టూర్సులతోడ 
బుసపెట్టుచును బోరుగొండచం దమన 

మూల్టుచు బలుముచు ముడుగుభుం బోరలి. 

సీల్ణుచు వడభుచు చరయ నన్నంత, (క 
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అలఘుబలోద్ద ందు6 డాంజనేయుండు 

ఆపాండుసుతుం డడ్డమా(గ యు లేక! 

ల. ని 'ఫమండు వ సానుముంతునిం జూచుట రజా 

చేవున జనుచేర నొలమి గక్టుదుర 
నడలుచు వణకుచు నరచుచు నిట్లు 

డియున్న వనచరు భావించి చూచి 

కరుణాక టాతమాఘునుని.వై నునిచి 

పొరిపారి మేనెల్ల పుణికి చదూచుచును 1680. 
'-వెరవకు మని చీరి వెన్ను చే జరచి స 
_ యిరుమైల నడలించి యిట్లని పలికే 

అగ్రి ఫీమహానుమంతుల సంవాదము ఆయా 

అనఘాత్త్మ! నీ వెవ్షరయ్య! యిచ్చోట 
కనుమూసీ సి పడియున్న కారణం బేవిం 

_1.(ఇ ఆపాండునుకు ' డడ్డ నాగాయు'లేక | (వృ 
(ర) ఆహిండుసుకు డడ్డమాళ్థి యు'లేక యశ 
2 (క) 'యిరవంద' నదలించి యు ట్లని పలికి. శు. 

© యిరుషందర్లా. "హాచ్చకిరచి యిట్లనిమమె లి. 



వ సూశ్వాసము 155 

మేదినీరువాచర న్డ్! మిక్కి_లి నీకు 16835 

ఈదె దైన్య మిభయం 'బెటువలెం గ లై? 

అదిగాక కతవృద్ధ వై తీ వీ వింక 
కొదువ వస్తువు లేమికోరెద' వివుడు 
పనియీని నేవచ్చు వయనంబు మాని | 

గొనకొని నిను గనుంగొనినది మొదలు 1640 

మాయన్న నీమీద మనుత పుళ్లడిని! 
యీయున్న విధము నీవింతయుం జెలుపు 
మని సారె సారెకు యదలించి పిలున 
వినియును నొక్కి౦త విననిచదందమునం 
గనియును లేశంబు గననిమార్లమున 1645. 

తనుదానె ప్రక్కలు తలగీరికొనుచు 
వివ్వుగా. శెప్చేలు విప్పించి నవమి 

త్్చీ వ్రాలినబొ బు లాలీ నిక్కించి 
"వెదవలు నట్టిట్టు బెట్టుగాం జెదరి . 
పదరిచిందులు ద్రొక్కి సం శ్లూగులాడ " 1600 

._ & మాయన్న నీమిద మర్దుబుట్టెడిని (పటు) 
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నలసతచేం జూచి యలుకుచు కీంచు] 
పలుకుల నిట్లనుపొండునందనుని 

నీ వెన్వరో యయ్య నీకుం బే "రేమి? 
. యేవస్తువ్చలకు నీ వంగు బెంచితివి? / 
గరిమెతో నీమోము గనుంగొన్నయపుడె 14 

సొరిది నాతమ్లునిం జూచిన ట్లాయె; 
నింరింత యని మది నెన్నంగరాని 

_ సంతోవ మందితి జనపాలచం ద | 

_ బడలి శెల్లను దీర భయములు దార . 
 నడలు కె బైన్యనము మానె నాణలి సొనె 10% 
“త త్తరంబు దొలంగ శాల్తీ చెలం” గ్ 
ఇ చిత్త త్తంబు జిగురిం చె చెలునంబు మించె 
తవ మెల్ల ఫలియించె థన్యుండనై తి 
నృపచంద్ర! డై చెవంబు నిను. జూపె మూకు 
మేదినీవల్లొ విరాసరూపంబు 166: 

నాదిగ ర్ఫేశ్వరునట్టు గన్పించె : 
lo, పలకల నిట్లను (టం త్త) 



జ తళ మాశారసము 

వలనొబ్బీలా చక్క కవన ర్తిచిహ్నానములు 

తొలంక సీయందో దోచుచున్న వియు 

నిన్నియు గల్లి నీ వెవ్వరు "లేక 

నీ న్నగపం కు కుల నీయరణ్యముల 

జడియక యీనిశీసమయంబునందు 

కడు నొంటిగాం జన కారణం బేమి? 

నీరాజసంబును నినుం జూడ లేక 

యీరీతి బనుపువా "రెవ్వరు' నిన్ను 
మనుజాధినాయక మముబోంట్ల కైన 

నిను గనుంగొన్నను నెనరు బడిని 

శెలియంగ నిది దొడ్డ చేవతాభూమి 

మలసీ చూచిన నీవు మానవరూపు 

చండపంచానన శరభ శార్దూల 

గండ ఛేరుండము బల్లల వెల్లయెడల; 

157 

1670 

1675 

1680 

1 నిత్తరి యొకవా ర విన్న విందను 
చిత్రాపథాని'నై చెవియు గి వినుము 

కప సక re we 

ధారుణి నిర్థయదాకీ, ణు లగుడు ల 
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నదిగాక యతృవిథాష్టధరామరులు 

_ ఫొదకక నినుం గన్నం గొట్టి చంవెదరు; 

చనవల దోయన్న చన దనరాదు 
ఘును(డవు నీచేతం గానిడి లేదు : 
నీన్ర వచ్చినపని నిక్కంబు పలుకు 168. 
నావిధం బెటింగింతు నరనాథ యనిన 
తనజనకునివేరు తనయన్న వేరు 

' తనపేరు తనసహోదరుల వేరులును 

వినయమార్దంబున వేర్వేరం చెలిపి, ద 
వనితయుం 'దానును వనికి వచ్చుటయు. 160 
కనకకంజము గాంచి కొంత వేడుటయు 

ననువొందం దెచ్చెద నని పల్కి చనుట ' 

. వూసగ్రుచ్చినయట్లు పొసంగం చెల్బ్పుటయు 
. చేసాలవానరవీర డి ట్లనియె గ 

ధరణీళ; శ్ పాండునందనులకులాక ' 160 

నొరులకుం దర.మె యిం ట్లాంటిగా నే | 

_ ఉననాథ మూ కతిసంతోవమాయె 
కన కాబ్దములంజాడం గర పెద వెనుక 

॥ 
a 
Ue | 

|| వ ' శ్ 
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వనుపడ నే నిందు బడియున్న తేజిగు. 
వినుపింతు. విన వన్న విశదంబుగాను! , 1700 

నీవిధంబునను నే నిబిడాటవ్రలకు 

శావరంబున నొంటిగాం జనుడెంచి 

మినుకై నఫలములు నొక్కుచు వేడ్క. 

వన మెల్ల వెదకుచు వచ్చి యాస్రూను . . 

పరికించి యిందొక్క_ ఫలము వీషీంచి .. 105 

యరుడైన ఫల హొట యాస వాటిల్లి 
యరుగక యోారతరు వెక్కంగొ బోయి. 

పరబల్లి, ఇెడిపోంయిం వాలి యున్నాడ 

ముదిమి. చైకొని నేతృములు చూపు దరిగా 
దవడి యాసండు పడేనభకీంతు .. "mo 

ననీన శతాబ్దంబు లయ్మ్యె నీవరకు 

మను వేళ యామహామాయాఫలంబు. 

పడినది లేదాయె పలమువై నాస 

సమ వదరుచు నే నిందులుడియున్న తెలుగు. 

1న... విదితంబూగా...నీను విన్నవించెదను. =. ట; పృ 
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విడిచిపోయెదనన్న వెసకాళ్లు కావు 
కోరుచుండంగం బిచ్చుగుంటవై ఘనము [7 

జూరుభాగీరథిం జనుదెంచు లీల] 
వచ్చితి వీవు నావయసు ని న్నడుగ 

వచ్చంబు లేని సత్యంబు ని న్నడుగ 

మానవాధీశ! యొక్కనే వండు . 
యిీన్రూన నున్నది యాహీంపు మయ్య - ]గ 

_ అనఘాత్మ! పాండవ. లార్వరతకులు ' 
ననుచు బల్క్మ_6గ విని యడి గాద నిన్ను 

' యీపండు సాధించి యిచ్చితివేని 

l= వనులై న నయ్యెడిని నీచేత 

-1 (2) కోరుచుండల పిచ్చుగుటుయంగమున 
. చారుభాగీరథి చనుబెంచులీల 
తలయవ శక్యము గాని చార్షిద్రుునకును 

... నలువొంద వెన్నిధానం బబ్బినటుల 

- నిచ్నలో నాడబోయినతీర్థ చెదురు... 

వచ్చి నిల్చినమాట్కి. వచ్చితి నీవు ౫ 
we Kk 

Se wane wire ఇ 

.(b) కోవచ్చంకడ పిచ్చుపంటవై వేగం స 
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ఢీరత నాకో ర్కె.. దీర్చకయున్న 1725 

నిరజంబులం చేను నీకు శ కర్ణించె! 

అంటక ముట్టక నానువో ఫలము 

గంటించి నను దోచి కీర్తి వహించు 

తమకించి వేవేగ తరు పక్క వలదు 

విమలాత్మ ననువలె వృగ్గ వయ్యొదవు 1780 

ఆకలి దీనిన య్యావుణా్టనిధిని 

శ్రీశాంతున కైన నేయంగవచ్చు; 

న్ సన్నుతించిన నయ్యగచ రాధివుని 
కనుంగోని యష్టునాగ్ర జుం డిట్లు పలికె 

ఇది యెంత పస్ వానోరేంద్ర! ! "యమాయ 1785 

'గదలీంచి ఫల మిత్తు ఘనక్ క్షి కి మెరసి 

మెప్పుగాం, దలువులు మి మి ౦గువానికిని 

యప్పళా. లననెంత రని విజృంభించి 

విశ్లెక్కు వెట్టి యవ్వీర శేఖరుండు 
'భల్ల మొక్కటిం బూని పండు నే యుటయు1740 

నది వీకవోయిన నై దంబకములు 
" గదియించివేసీన కడల శేంగుటయు 

3 
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పదియు నిరువది ముప్పది నారనములు 
 బొదివి యేనీన తక్పిపోన్రటం జూచి 

విరివిగా నూరులు వేలు లకులును 
గురుతరాస్త్రములేయ గురి తాకకున్న 
పోలించి కోటు లర్భుదములు మేటి 
వాలము లేసిన వ్యార్థమై చనిన 
న చ్చెరువును గోప మధికమె వెలయ” 
విచ్చలవిడి పండు వీశ్నీంచి చూచి 
ఆయెడ పొదినున్న యము లన్ని యును 

_ పోయిన బాండుభూభుజనూనుం డలీగి 
కరవాల మంకించి గద్దించి వేయ 

_బెర చెర చని యది చెళీకిపోనుటయు 
తరలక కరముల థనువు సంధించి 

 . వేళు లతలు కోట్లు వెస నర్భుదనములు 
భాలంబు లేవ్సన వ్యర్థ మై చనిన' 
నచ్బెరువును న్వ్ మధికమై చెలం. (త 
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_ చరణంబు లూయి భూస్థలము భట్టించి 

కనలి మింటను గొట్టి గేమకించి ప్రే య 

_ మునుపటీపొడవున మురియుచు పండ 

నెంతేయు వెరగంది యిది చి త్ర మనుచ 
చింతించు నరనాథ' బేఖ్టురం గాచి 

యార ర్లవగం ఫీరుం డాంజనేయుండు 

కర్ణ కరోరంబుగాల ని ట్లనియె; 
నొకవండుకోస తై యూరక నీవ్ర 
ప్ర కటించి పడ రానిపాక్లైట్లం బడితి 

పటేదుర్భ టంబె న హాటకాబ్దంబు 

శెటువలెం డెచ్చిరో యెటుంగంగరాదు | 

ఆతతఫౌా)ఢి ము న్నాడివయట్టుో 

చేతం జూపిన వీర శేఖరుం డండ్రు 

కడవ దా(టగ లేన్ర కడువడి మోరి 
జడధు లెల్లను దాటి చనం దఅంచెదవు ! 

౩౫ హూటిలో రాయి తీయగా నోప 

శే 

168 

1760 

165 

1770 

జ అలీకపోఫి ము న్నాడినమాట. (ట్ర. 
2 ఆకశపోిడి ము నానా శీనయంతః (భు 
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వెగయుచు సంగడా లె త్తబోయెదనుటే 
_దగదొట్టి మేనెల్ల దల్లడ మొందె 
సొగసణంగాను మోము సొబగెల్లం దర్శో 
పొంగు నొయ్యారంబు పాంగెల్ల నుడిగా 1771 
పొగడ నొవ్పెడుబాణములు మాయ మాయె 
మగతనం బెడలె బృంఛణము దొలంగా 

' నగుబాటు బృతుకాయె నరనాథ యింక 

యూకించి యాశకించి యను రుసు రన . 

నీ కేల యీపను ల్నీచేతం గాదు 1780. 
_అచ్చరప్రమగల చే నగునట్టివనులు 
పీచ్చుగుం బక్క_డ! చే బు "లెందు! 

కూడుగూరలు పెద్దకుంభముల్ మ్రింగి 

వాడియా తోడేలీవశె డొక్కం చేంచి ' 

| (8) తెగి హటిలో రాయి తీయంగా లేవు 
=... వగరుచు జంగరా శె త్తబూనెదవు. (మ) 

(0 తె కూటివో రాయి తీయంగా నోభ 
వెగయుచు జంగరా.శ్లీ క్షబూసెదవు, (శ్ర | 

, 2 నుగు అడంగౌను మోము సొబౌల్హందర్శె (ట) .. 
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మేన కండలు బెంచి మించి మదించి 1785 

కూనిక గడిపోతు పోలి. నుండంగను 

ఎన్ను బే 'నెరనమ్మి నెతో వేడు 

"న్నది నావల్ల కొదువ చతెంరై నో 

ఎనుఫోతు గాంచి ను త్రేభం బటంచు. 

ననువొందయగా భ్రృంగమాశిం చినట్లు 1790 

వాసీశెక్కి.న మగవాండ వే యనుచు 

ఆనీంప నాళ నిరాశం చేసితివి 
పంద నీ 'చేయూరు! వద్ద మేయూరు! 
ఇందేల వచ్చితి వేగు వేవేగ! 

అన విని కోపించి యాపాండుసుతుండు. 17905 

వనచరాధీ శర వదనంబుం గాంచీ _ 

నిను. జూడు, నను: జూడు నీ పెంతవాడ 

వనరానిమాట లి ట్లాడ నేమిటికి? 
నాపేరు చెప్పిన నను గనుంగొనిన 
నేపారలోకంబు నిట్టటుగాపె . 1800 . 

శ కొన్నది నావల్ల కొదువ లెంకయును, (త్ర 
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వండన నెంత! నీపని యన నెంత! 

ఖండింతు దండిండు గదగొని యివుజె 

అడరంగ నాయుపొయంబు లన్నియును . 

నుడిగియు, నోనేల యుడుగకపోయె? 

చెలరేగి యీకోతి చేస్టలునేయ 18 

నలుక పుట్టదె యెంత 'యోర్ప్చరికె న 

నవలతణపుకోతియై బంగి మ్రింగి 

వివ మెత్తి వెంట వృశ్చికము సంధించి 

వెనుబాము బంధించి పిడికిళ్లు 6 జిక్కీ . 

యనలంబు ద్రొక్కి- దయ్యము లూదినపుడు 18! 

వగుణంబుల చె నసగుచు నుండు 

. నాగుణంబులు గాననయ్య నీయందు 5 

_ వానరాధీశ! నీవంశ మిట్టిదియ; . “1 

నాట యెదురు దన్నెటులోక నీవు 
. కొసవెళ్డే బలుగొంపబెసహూబ జంకెినలు" 18 

వసుధమై 'మాస్వభావంబులెగావె! | 

కలనై. న మిములం గనుంగొ్" న్న్న వోని. 

- కట్ట పలుగో గంటె గోల రుం కనలుం (క్ర 

|. 

ఆ 
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'ఫాలుపొంద నటువంటిపుణుగలు వికారి 

_మదమత్తుండవు నీవు మక్కటాధముండ! 

కదిగ్ యల్పన్నేహ మింతకు వచ్చె! 

'ఫాగరుకూతల గూసీ ఫొంగితి వివుడు! 

రలశెక్కి యుండుట తడవడి నుంచి 

యలసీ నిరాహారివై యుంట నిన్ను 

చై గు శెన్నగ చెల్ల దిక నొక్క6డైన 

నుగ్గునూచంబుగా నులిమిపో వై తు; 

నానిని పొండునందనుని వీతీంచి 

యావానరాధీశుం డనియె ఇంతయును; 

ఓరి మానవ! యింతే యుద్దండ మేల? 

 యూరక యిటుపడి యున్నా నటంచుం 

గొనకొని యిటువంటికూతల
ు గూయం. 

జనునేర ! నావంటి సావాసాంకునకు, 

ముదిమి వాటిల నెంత మోసంబునబ్చెః 

167 
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తుదిమొద లెటులోక తూలనాడెదవు! 
మునుపు నే. న్నీ పాయమున జేసినట్టి 
వను లెల్ల శీ రామచం ద్రుంజే యెజులస; 
నలవడ ' నాపత్యు నై నైన సమ్రింగుదును డ్ 
నలఘుళ కిపయోధు శై లన న దాయటుదును 1840 
వెనుమహీజము లెన వెల్లగించుదును . 
ననువంద బలుగిరు లిన నెత్తుదును 

ఈసున నివు దైన నేమి యింకొక 
దాసరితోపాటు' తలవడగలను | 
అచ్చుగాముకు వచ్చలారవ్ర విరుదు* 1845. 

= విచ్చుకతో సరి చెనంగం జూచెదను i 
చెనకగూడనివారి వెనకి యా వెనుక 
తినుక నేటికి లేనిధీమసం బేల 
మగంటిమి గలిగిన మగవాండ వైన. . 
కెగువతో నాపండు దెచ్చి నాకిమ్ద, 1850 
గరిమ నీవని చేత గాకుండెనేని / 

* 1 అచ్చుగాముకు పచ్చలారవు పనులు. (ట్ర) 
2 అచ్చుకతో ఛే నదలించవచ్చు. (మ. 
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దొరవలె వచ్చిన శ్రొ,వనే జనుము; 
అనిన నతుదగుం దై డై యాపాండు రాజ 
త్రనయు. దటనిపల్మె. తరుచ "లేశ్యరుని 

వనచరాధమ! ముదివాండ వై యున్న 1855 

ఘన మెటుంగక సెక్కు..కారు లాజెదవు 

ముందె వానరుండన్స, ముదిమికిం దోడు 

కందేటివెల్డ్ నెక్కొ_నె మేలు మేలు! 
ములుచవానర వేదముండకోవంబు 

తిలకింప వెదవులలతీటమా త్రం బె" 1860 

పాటించి నోటికి బగినీకీం దగిన! 
మాటలాజెద వెంత మడియండ వీన్చి 

నరుసంగూర్చుండి "లేవగ "లేవు గాని 

జీ 

* ద్రినికిత్రర్వాత నొకప్రతిలో సీవం క్తులుకలవు 

కడుబలకొర్యముల్' గలవు నీయందు 

వెడగ నీమోముం జూడంగంగానవచ్చు, + 

1 పొటించి నోటికి బరిపొటీదగిన (త) 

2 మాటలాడవు యెంత మడియపు నీవు (ప) 
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పరువడి సేరము ల్బార బోయెదవు 
విదిత "మెటుంగవు వెళ్టమర్కటమ 

_ వదరిన వ్రంథ్రూడ వై చెద నిప్పుడు 

నీ వనంగా నెంత! నీ వని యెంత! 

దేవేంద్ర ముఖ్యుల తృణముగాం జూతు 

- పాలుఫొందణా నిన్ను బుక్టోంచినట్టి 

యలికలోచనునై న నదలించగ లను. 

చిక్కు పాల నింక స లితివేని 

చిక్కించుకొని సీగ్గు చెరచక విడువ 
తిరమొంద నన్ను ప్రా "ప్రార్థించి వేడినను 

నెరయ నాఫల ముత “నియాశదీ ర్ట 

. నరసురయక్ష కిన్న రనిద్దసాధ్య 

వరు లడ్లమై యున్న వనజము ్లై చెల్లు 

నను జోడు మని సింవానాదంపిచేి 

తనరు దకీణభుజాదండంబునందు 

 మలసీ మేదోమాంసమ _స్పిమ్మర_ క్ 

కలితమై చెలువాందు గద ధరియించి 
పరవడి సూటిగా పండు స వీత్మీంచి 

186 
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.నరభావుశ్_కీచే వడిగ వై చుటయు; 

"అధి మహారయమున నటు బర తెంచి 

'పపవడి ఫలము నిబ్బరముగ దావి 
చెదరక బంగారు చెండు శకి వడిని 1835 

'గదతోడ నెగసి యాకాశమార్లమున 
“నటియింపుచును యోజనం బరుదెంచి 

'యటుబోకనిటురాక నంతట నిలిచి 
| భానువై ఖరినిస్వ రాను నిలీల 

భూనుత వ ప్రభ లేం బొలుపొందుచున్న 1890 

'ఫలవిలాసమును న్యాప్త తిభ వీతీంచి 
. పలునురు చింతించి పాడి ఇాలీంచి 

మదిలోన డోలాయమాను(డై యంత 

యది యేమి మాయయొ! | యీభూమితీరొ [1. 

శెలియరా దని తనదెసం జూచుచున్న 1895 ' 

బలశాలి గనుగొని పలికె వానరుండు ' 
-ఓహోహొ! యీగద నుంచి నీచండ 

1 యది భూవిశేషంభా ! యాకోలినుహీ మె / (క 
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బావుబలంబు నీబగినెల్ల బెలినె 

కూతలు బెట్టుగా గనానీనవాని 

నేతగా దనుమాట సీ్ణంబుగాదె 

_ జగతిలో వింతగా జలజసంభ వుడు 

మగవుట్టుం బుట్టించె మాయన్న! నిన్ను 
'పోలువమూలీన యట్టి పాపవుబుట్టు 

వేల బుట్టగవలె సీభోకమునను 
జననాథ ' సకలచేళశములం గాంచితిని 

నినువంటివందల నే నెందు జూడ! 

నీలావు నీజిగి నీయొడ్డుపాడుగు 
భావింప గన్ను లవందు వయెక్థిడిని! 

ఓరి! నీ కేమాయె! నొరవైన పెద్ద 

టూరుగవృతుంబు6 బోలి 6 యున్నావు [ 

నిన్నుంజూచిన నిలురు నీరు పండెడిని 
అన్న నీసోహసం బంతయుం. దెలినో 

1900. 

1905 

1910. 

" 1 వలుమరు నీ భుజాబలిమి గనుగొన్న 

వలువొంధ నాకును నవ్వుపుక్లాడిని. (త్ర) 
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'ఫాలువ్రుమోారిన ముక పోతుగంఫీర 

ములు సాగ విక నిందు మూర్జ మానను! 

వెజ్టిమాపులు చూచి పన వంద్లుగొరికి 1915 

వెళ్తీహాతలు గసూయ వెరవ చ్; నింక! 

నుదిమిచేం గన్నులు మరాసుక యున్న 

నదరక యెంత లే దని సూచి నన్ను 

కోతి కోతి యటంచు కొదువ 'లెన్నెదను 

కోతు లేమైనను గొంచెమా నీకు. 1920 

నననిధి లంఘించి వరళ_క్రి మెరసి" 

1 బిర్జులేశములేక సీవభావమున 

వెజ్టీదూపులు చూచి వెసవండ్లుగొరికి, (ఈ) 

ల్లి నననిధి లంఘించి వరశ క్షిమించి 
దను జేశుపురి గాల్చి ట్రైత్యులగూల్చి ' 

రావణు జంపీం చి రహికీ ర్తి మ్ంచి 

యా విశిషణుని లం'కాధిపు సీ 

యినకులస్వ్యామికి యింతినిగూర్చి 

వనువడ రాభువు వట్టంబుగట్టి 

సునులెన్న రామభూళ "ంతుడు మెచ్చ, (క) 
Wy 
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డనుజేందృవురి గాల్చి 'ధ్రైత్యుని గూల్చి 
ఘను లెన్న రామభూకాంతుండు మెచ్చ 
గొనబుమించినవారు కోతులుగా చె . 

_ యాశాలమునను నే నాంజనేయుండు 1902 
వకళరీరమై యెలమి నుండుదుము . 
మడియడ నీకేల మమువంటివారి 

_ గొశవ లిట్లొనరిన కొట్టి చంపెదరు 
_ తగనిమాటల నన్నుం దడవితి చేని . 

సుగుల నొంచక మాన చూడు నాచెయ్యి? 1990 
కొదువలువచ్చిన కూతలు మాని 

1 ఇెప్పగ లక్లైల్బ వొప్పితి నింక 
తవ్వు నాయెడల నింకేయు లేదు లేదు 
తలలేని "తెరబంటు తనముగ బ్రినను 
సొలువక నొకచెయ్యి చూడు నామోంచద 
నదిగాద టంటిజే యభను మానవుండ | 

' గదమిది మోవాముల్ గదలించి కదలు. (క) 
ల (ఇ నున లడంచక మానం జూడు నాచెయ్యి. (అ) 

(bh) నుగు లడగింఛెదం జూడు నాశయ్యి, (చ్చ యస 
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_గదమిది మోహాముల్ గదలించి కదలు 
అన విని వనచ రాధ్య యనిమోము 
'గనుగొని వడముడి కను లెజ్బు'చేసీ 

'మర్మ్కటాధమ! యిన్ని మాయలు పన్ని 1085 
మార్కొని యెంతేని మూటలాజెదన్చ 

- ముదికోతి వనియున్న మోసంబువచ్చె! 

నిదియెల్ల నీమర్శ మివ్వుడు చెలినె 

_ పరువంబు లిట్లాడి బకహిడింబాది 

నరభోజనులు గహాలినారు నాచేత 1940 
 దనుజుండ వేమొ! గంధర్వుండ వేమొ! 

వనచరాధమ! చావవలదు నాచేత 
 ఈరసీ నీబాము లన్నియు జూచి 
| యీరూవుతో నిల్పి యిచ్చోటనుండి | 

. యనువొంద మాయన్న యాంజనేయుండు] 9115 
__ వనధిలంఘీంచిన వై ఖరిదోంయ 
. దొంటిన నొకజంగ, దాంటనా నిన్ను , 
" మొటిన మిన్న ంట విరాంద నొవ్రైల 

1 ముదికోతి యనియున్న మాబన్న. (అ 
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వాలంబుతోంబట్టి వరణముప్ల్రవ్చి! స్ 

నేలలో గొట్టనా ని న్నీ తణంబు 1950. 

నిముషంబులోవల నీతను'వెల్లం ( 

దుమురుగాం చేతును దుర ర్ల! యనిన 

తరుచ రాధ్య తుండు ధరణీళుమోను 
పరికించి యిట్లను బకపక నగుచు 1 

సొాండునందన న్మీపృభానంబు బలిమి 105% - 
పండువల్లనె గానబడినది గాదె... సట 
నిన్ను జూచితిగాని నీసాపహాసంబు 
లెన్ను చుండెడివారి నెళ్వరి నెటుయగ 

భలమున నిశ్శంక సావాసు లిట్లు : 
. పలుకరు నినువంటి పందలుగాని 1060... 
కెల్లమిగలనరుల్ తిన్నగా బారు , a 
వీల్లవంకలు మొర'ల్ఫెట్టుచు దుముకు 
నను డాట(జాలవు నను మిటలేను 
ఘనకశో కి వాలంబు గదలింవంగలవె. a 

' యీానీచవాక ఫ్టింబు లేలనారోమ *" 1966. 

క్షే చాలంబుతో బట్టి వడిగ నినుంద్రిమ్సి, 
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మైనను దెనులింప నలవియే నీకు? 
దడయక వామవా_స్తృమునబక్షైదను 
విడిపించుకొని పారి వెళ్ల గాం గలవె 

బలిమి నీకెళ్ళడ ప్రజ్ఞ "లేయూరు 
చేలవదం విచ్చోట సాగదు నిలువు 1970 

మనిన పాండుతనూజుం డా హొ మొంది 

ఘనగిరుల దు దు వళంఖంబు ఫూసేంచి 

అట్టవాసవుేని హ_స్తదర్యయమున 

. గగ వాలంబు కబలళించిపట్టి 

ఉదుటున వడి ద్రిప్ప నుంకించుటయునుు; 1975 
గదలకయున్న న్న హామున గెరలి 
శదము లూనలోం చకా వవనంబుబట్టి 

,యదలించి యెత్తుచా నప్పు డింలైన 
| మెదలకుండుట 7 గాంచి మెయిబెంచి నిగుడి 
గదికొన్న కినుకతోం గుదియించి యలమి 1980 
'విలియాంతేకునిలీల వెస నార్చి వేర్చి 
-చఛలమున నుబికిన చలియింపకున్న 
. మొససి నానామార్హములం జూచి-యలసి 

4 
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తనమదిలోం గొంతతడన్ర చింతించి స 
ఘన మిది సాధ్యంబుగా దని యెంచి ' 1% 
యనఘాత్తు జేయుపాయము లేక చెగడి 
వలుమరు . "చళదిశల్ పరికించుచున్న 

నలువెల్ల దెలినీ వానరనాథుం డనియె 
జగదీశ! యిశనైన చాలింవరాషె! ॥ 
దగ దొట్టి దగిలించి తడబడ నేల! 199) 
వరబావాుబలిమి నావాలదండంబు ' 
దరలింప "లేన పద్ద ములు దం గలవో . 

నిను నీవు తెలియవు నీచేతం గాని 
పనులకు వత్తువే పనులకు నిటకు?' 
పొలుఫొందడ వనమానవ్చుత్రుండ వనుచుం 19s 

- దలంతురు నిన్ను భూతలముననెల్ల . 
"  కలమాట నిజమైన గ రువలిపట్టి 

1 (2) దగదొట్టి దగలించి కడబడ'ేల (ట్ర. న 
_ (ర్రకళేగ దిటు గదలింవం దడంబడ'నేల. - స్రాతఅచ్చుప్ర ji 
* ఒరలింవంగలవె యోభూనాథచందద్ర ద, (ట్ర 

2 పనుపున వత్తురే వనులకు నిటకు గు 
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ఇలీమినై. నను నిల చల్లడే యకట! 

అమ్ము లన్ని యుం సోయి! ! నాగద బోయు! 

కద్హుదమ్తుల శెట్లు గదలెద వింక! 2000 

లోవ $ నీచేయుదుడుకు లన్ని యును 

గాచి రథీంచితి గరుణతో నిపుడు 

పగ్గెలబొ దలక వదరక లేని! . 

సిస్టలబడక వచ్చిన ట్రైావచనుము 

ప్రాణము ట్ర లలిగిన భౌక్యలు గలరు 2005. 

-ఛాణముల్ గాంచిన పద్మముల్ గలవు 

_భూవర! యీ వెళ్టేబుద్ధులు మాని 

_ఫోవోయి నీవు నీపొందుపంట్లకును; 

అన వీని కడువిన్న మై తలవాంచి 

మనుజ వల్లభుండు నెమ్మది చింత నొండి ' 2010. 

. తలకక ఘోరశాంతారభూములకు ' 

. నెలత దోడ్కొని చన నీతిగా దనుచు 

' చీరి, వేమరు బుద్ధి చెన్పిన వినక 

1 (మైస్గల్ దక 'బైదరక్ల'లేని (క! 
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వారిజాతీని దోడ్క. వచ్చుట గొదువ; 

చేడు మీచ్చెడ నని వేడిన పిదప 
పోడిమి నీ కున్న బొందు పాపములు; 
వనజము ల్లొనిపోక వనిత యున్నెడకు 

జనిన నవ వఖ్యాతి; సకియ దొుఃఖంయం,; 

బాయని యపకీర్సి భరమున కోర్చి 
పోయెద ననినను బోనీయం డితండు; 
సకలాయుధంబులు చనుటయు మోస 
మళట! యీతండువేనె నాబాణవోని; 

యితని జంపుదు లేక నితనిచేం జత్తు 

నితరంబు లే దని యెంచి శోధించి 

. తలప లోకములోన ధర్మ సుపనుందు 

వల నొవ్చగా సత్యవంతుం డా నేని 

- గోపాలకృష్ణుండు గోరినయవుడె 
మాపాలగల్లి యేమరకుండునేని; 
యనయంబు  వేడ్కతో నంజనకూర్మి 

క" తనయుండు నామోంద దయ గలంటేనీ; 
_  వనీడిబంగదభోలు పొంఛాలపు త్తి 

2011 

202) 

202. 

2000 
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వసుధలోపల పలి వ్ర త యగునేని; 

నెగడు వేదంబులు “సళ్ళ నూానేని; 

జగతిలో ధర మే జయమగు నేని; 

యోవానరునితోడ నీమాయ లెల్ల 203 

వావిరిదెగటార్చి వరసాథధనములు 

గైకొని చని ఊహేవముకంజము లచ్చి 

రాశేందువదనకు రహి నిత్తు ననుచు 

బొసగ గర్టిలి భుజంబులు శ బెట్టు సరచి 

వెస బేర్చి మొుకసాలవృతంబు. "దరికి 2040 

తనమింద నడ కెంచు థా, త లేంద్రు, 

అరి అంబేయు:డు నిజరుసమును పొప్పట ఈ 

యనువెల్ల బరికించి యాంజనేయుండు 

యనువమామోాఘవాక ర్థిము దప్ప దనుచు 

ఘన మైనవృద్ధమర్క_ టరూప ముడిగి 

నెనరున ేరతయు నిజరూవు దాల్చి 2045 
1 యనుజుని మ్రోల ప్రత్యతుమై నిలిచె 

1 ఎన్నడు గలన నన్నిదిరి పోరాడి 
యంన్న వారల గాన నుర్వీతలమున 

ent 
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నన విని జన మేజయా వనీశ్వరుండు 

ముని నాధుః గాంచి 'కేల్తూగిచి యిట్టనియొ 

నిన తేజ మౌనీంద్ర యాచం తంబు 5 

విన విన మదిలోన వేడ్క. బుస్ట్రుడిని 205 
తరుచ రాధిపుండు ప సృత్యతు మైయున్న( 

దరువాత కథ లెల్లం స దగ౭జెప్పు మనిన 
_ జనమేజయునకు వై శంపాయనుండు 

నగచరుం డన చెంచ నగుణ యాఘునుని 

నగభిదనుండొ వన్నగభూవణుండొ 
గజరాజవరదుండొ గంధ వావానుండో 

'గజబిజియయ్యె నముర్క_టశ_క్తిగాదు 

కలకబుట్టగ పొనకములోని పుడుక 

వలె నడ్డమై నిలిచె వనచరాధిపుండు 
_సాలువక చేవతారాజనూనంబు 
లిలలోన మనుజుల. కేల సిద్ధించు 
నన్నమాటలు మోరి యతివబోధనలు 
విన్నఫలం బెల్ల వేగ ఫలించి, ... 

హనుమంతు తిరువలి యనవరగంబు 

ధనరార ఛాసోధ ధయగలభేని, (క, ppp 
+! 
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వినువింపందొడంగ తదళ్థృృత్తాంత మెలమి 

అని యనం తొకన కార ప్తాద. 9055 

వనజాత నిరత నేవారతు పే 

భావజహితచం ధ్ర ధ బలై  త్యఖచర 

చేవభూరుహసురథేనుధనాధీ 

పరి మేఘసాదోధిప చసత 

వితరణు చేర కోవిద 4 నుతుపే 2060 

శత్రముఖపాటీర ఎన 

కతధృతినందన ఛారదాహీరోో( 

గగనకల్లో లినీ కౌముదీశిశిర 
నగరాజమృగ రాజ నవ థావళి 

1 (జ) అని యనంతర కాళి కాధీశ్వరాం మీ, ఘీ, (చ 

(ర) అని యనంతట కన్య ౩ -ధశ్వరాం స్టే ఘ్ 

(6) ఆనియె నంళకు కన్యకాధీశు పొద శే 
9 (ఇ) వనజాత నిరతు సపారతుతే పేర (టు 

(0) వనజా ప్పనిరత సేవాధీ శుపేర 

*] శతభృతినందన శంకరా హేంద్ర, (ట్ర 
2 శతధృతినందనా శారదాహేం రద (క 

8 శతము'ఖేభ వటీరశర్యాాణి"పీర 



సుకవిపోపణు పేర శుభమూూ ర్షివేర 
సకలపురాణార్థసం గ్ర వాం వే మర 

నాదనీనదుర్షపారణుసేవే వేర 
క చేదిభూవరద శత్రసీంహాతలాట 

కరహటనృపద త్తకనక పతాక 
బిరుదాంకు వేర గంభీరాబ్దివే 
కరనొప్ప జగనొవ్చ గండనివేర 

శళనృపాలకశై లశ తక్ టివేర 
కఠినవౌరాసి దుర్షవిభాళు చేర 

1 విలసిల్లు శ్రీరాయ “వేశ్వాభుజంగ 

కలనంభస్రండు సద్దుణపుణ్య శాలి 

_వలనొష ఏశీళాది వైభవసాంద్ర 
సలలిత "దార్యుండు సం(|గ్రామఖీ మం 

డగు సజ్జినాధారు. డార్య పోవకుండు 
అగఖిత ఢాశేయు( లు 
శత నృపాలకశే ల శతక్రోటిాపీ 

206; 

207) 
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'మానికభాషణం'బామనఃుద్ర కే 
'భానునివే "వేర వై భవజిష్ష చేర 

శావిళ్లఫొండధరామమ్లింగ 

భూనల్లభుని'వెర బుధు లౌ ననంగ 2080 
నంకితంబుగ నుపమాడి వోఖ్లసద 

'లంకార బవావిధలమణపసత 

తనరు వేడుకలరత్నాకరకృప్టు 
ఘనునిగోపాలసత్క_విశేఖరుండు 

సరసో_క్టి రచియించె సౌగంధి కావ 2035 

హరణ శకావర్థింబునం దాపొండుసుతులు 

వలనొప్ప బదరికావనము: జేరుటయు 
నలరు ద్రౌపది దోడ్క_ ననిలనందనుండు 
వనభూమి కరుగుట వనజంబు గనుటి ” 

(వృతిభగ బ్రినయట్టి త్ 

కఠినచి "రాసిధుర్ల విఫాళుూపే 

చటులవి క్రమ యనే పీఠ .(ట) 
1 దూనికభాన్క-రాంచామనః పద, 

2 వనభూమియందధుల వసీయించి చనుట 
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ననబోణి యడుగుట నారద మౌని 0% 

వేవేగ వచ్చుటి విక చాబ్దముఖకి 

కావలి యాఘటోత్మ_ చుని ' చెల్పుటయు 

ననిలతనూభవుం డలరుచు: గూర్షి 

'తనయుం దలంచుట తడయక నతండు ల 
వచ్చుట. పాంచాలివద్ద నాఘనుని . 20% 

_ మచ్చికతో. నుంచి మ్సలక వేగ | 
“నెంతయు నేళసట నింతి దాం గొంత 

జింతనేయుట పట్టి చింత బాపుటయు 
నలమార్టముననుండి యాంజనేయుండు | 
బలుమాయ గల్పించి థో మల దూలించి 2100: 

వలసీ యనోస్థస్యవివాదము 'ల్పేసి 
చెలునంబుతోో ఛీనునే సినునిమ్రోల 

నలవడ పృతర్ణితు మై మెనట్టి కథల 5 

_నలరుచు నిది ప్రథమాశ్వాన మయ్యె. 2101 

ప్రథమాశ్వాసము సంవూన్ల ము, | 

కనయుండు వచ్చుట దగుసరిభ్రనుమున ప a 



ద్వితీయా శ్వాసము 

అవధరింపు నృపాల యవ్వలికథలు 
పవమానతనయుండు ప్ర, త్యశుమగుచు 

నిలిచినం గనుంగొని నృపకుమారుండు 

సలలితానంద్నా శ్రుచయములు దొరుగ 

కరయుగంబున నున్న ఘనసాలభూజ ర్ 

మురువడి భరణి సై నొగి బారవై చి 
భయళభ కీ వినయసంభ్ర మచిత్తుం డగుచు 
రయమున' బ్రణమిల్లి 1 రహి “గోలు మొగిచి 

(ఫీనుడు హనుమంతుని నిశ రూపమును ' ఇ 
జాడంగోరుట, = 

జయదయాపాథోధి! జయపుణ్యమూూల్తి! 
' జయజయ దళదిశాసాం ద ద్రసల్కీలర్తి 10 

_జయదీనపోవణ! జయసత్కోపాంగ! 

. జన జయ్, 8 బ్రినామ! చరణాబ్టభ్ళంగ]. 
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Wher 

జయజితదై తేయ! నన్తునిశేయ! 
జయభ_కృఫలదాయ! జయయాంజనేయ! 

యపరాధి, నపరాధి నమితవదోషకుండ ] 
“కవటచిత్తుడ నన్ను6 గాచి రథీంపు 
మని సన్నుతులు నేయ నాపాండుసుతుని 
కనికరంబున గ్రుచ్చి కౌగిట చేర్చి 

మోదంబుతో జెక్కు ముద్దు ఘటించి . 
యాదరింపుచు నున్ననగ జానకును [0 

దోరంపువేడ్క_లు దుదిం బొందులాడ! 

నేరవుతో మ్రొక్కి నిలిచి యి ట్లనియె 
వనచరకులచంద్ర! వరదయాసాంద! 
మునిచేవ నుతకీర్తి! మోహనవూర్షి! 

త ౯. 
క ల ర ప్ 

శ్రీ రామపాద రాజీవంబు లర్థిం 

చేరి శేవింపుచుః జెలగుచు నున్న 
యానాటి ఘనతావకా కొారమహివు 

లేను చూడంగం గోరి యేప్రాద్దు నుందు. 
(a) తోరంపువేడ్కులు దుది బొమ్మలాడ (క్ర గా 

(ఏ) తోరబఫువేడ్యచేం దుది బొమలాడ (చ) 



ద్వ తీయాశ్వానము 

నాచంద మాయంద మాదివ్భమూూ, ర్తిం 
జూచెదం గరుణింపు సుజనమందార 

యని వేడుకొన్నట్టి యాపాండురాజ 
"తనయుని లాలించి తరుచనరేళ్వరుడు .. 
ఆకాలమున నున్నయట్టిరూపంబు 
_నీశాలమునం జూవ నెట్లగు నన్న? 

: బెప్క_మార్హంబుల భిన్నంబు లగుచు 

'నొక్కవిధంబున నుండవు నిలిచి; 
తిర మొంద౭ంగా గృతశ్రే ఆతాయుగములు. 

'గరిముతో ధాగవరకి అీయుగంబులును 

'వెలయు నసంఖ లై వేర్వేర నుండు; 

నలచరాచరకోటు లా, కారములు 

'ఛిన్నమార్దంబు లై సృథివి వ్నరిలును; 

'శున్నతోన్న తముఖై యొనరుచు నుండు 
ననిన నోయుగముల నాచారవిధుల 
'ఘనవ ర్త ర్తనలు' చెల్పగా దగు ననిన 
కురుకుమారునివిరాంద గూర్ష్మి నెక్కొ-ల్సి. . 

189 

80 

తర్ 

40 

45 

శరచరాధీళుండు దగ నిట్లు ౨ పలి 
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_ ఆగ్రి హనుమంశతుండు చెప్పిన యుగధరః ములు | 
పాలుపొందు గృతయుగంబున నాల్పుపాద. 
ముల ధర్మ మలరుచు భరూమండలమున 
వర్తిల్లు వరరుక కృవర్థుం డచ్యుతుండు 

క యె బ్రాన్గాణతత్ర త విట్కులమం 
లట యుకవేడ (క్రీయా'యోగ్యు లగుచు 
పటుపుణ్యలోకిసంపదలబొందుదురు 

. మరియు గాను రోథమదనుత్సరముల 
 మరగరు రోగదుక ఏ, రణముల్ లేన; 

_ ధర్మజానుజుండ త్త లై, తాయుగమ్థునను 
-. ధర్మే ౦బు మంద పాదముల న ర్తీల్లు; 

పట్టుగా స్ఫుటర క్ష కృవర్ణుండై విష్ణు 
భట్టారకుం దుండి ప్రజల రీంచుం; 

" బొదలుచు, జనులు తపోదానసత్య 
. విదిత యోగంబుల వెలయుదు రందు 
.. చా్చపరంబున ద్వ్యిపాదనుల ధర్మ 0బు 
 చూపట్టుచుండునచ్యుతుం డుండు వీత 
_వద్దణైై జనుల నుర్వరబ్రాచుచుండు 
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వర్ణన మంబుల వర్తన బ్రలిగి 

ళాశ్రచోదితములు నగుచు 65 

ధరసర్వకర ముల్ థర్మముల్ బరగు; 
“వెలయు గామూాదు లావేశించి యుండు; 

శల సత్యనీతిమార్షంబులు దజుంగు 

ప్రోదిగా కలియుగంబున ధర్మ మేక 

పౌదంబున మెలంగు సటుగ్భవ్లనర్లుం 10 

డగుచు విష్ణుండు దోచు నవనీతలంబు 

నొగి జను 'బృవాతెమాయుక్తు కుల యెపుడు 
'శామాదిదోవస ంగతులై యభథర, 

భీకుకర్య ముల ఆంపిల్లు  చుండుదురుే 

'ఫొలుపొందనట్టి రపోదానమపామ ' 75 
“నిల బసుుపలములై యెసగుచు నుండు . 

"నని యుగ'భేదంబు లన్నియు: దెప్పి 

" యనువొంద దీవించి యరుగు మిం కనిన 

హా 

og 

న న ముల మొరపెట్టుచుండుదురు (చ) 

" యనుమోదమున యొ క్కి- యభినుతు లేసీ. 

' వనచరేం దునకు భూవరుం డిట్లు బలికి _ -80 
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ఆం సూనుముంతుండు విశషయావమును జూపఫుట,ర్రిత్రు 

ఆనాంటి మోరూాప మూరసి కాని 

పోనన నంజనీపుత్తు డవ్వేళ 

నపరిమితం బై న యో కారారేఖ 

నిపుణత మెరయనానృపతికిం బ్రా 

గగనంబుం గబళించు కనకొది డివోలే ¢§ 

తగిన గాత్రము వగంతములేల్లం గప్పి 

యలమిన "పహలయుతాకార నురసీ 

' కలగి విస్తయనుంది క నుదోయం మొగిచి! 
చింతించి యాధీమశేనుం డెంతయును 
మంతుశెక్కిన హనుమంతుని కనియె 

అతీఫీషణం బది యత్యద్భుతంబు 

వితతంబు నగుచు సృథ్యిగగనంబు 

'లలమియున్నది నీమవోకారనేఖ .. 
సొలయక కనువిచ్చి దూడంగా నోవ 
జూ లింపుం డనిననాస హజన్గ్థుపల్కు- 

వ ఉల 

CTL లల కో లర ఇకా / ఈక ఈ గనళ 

1. కలవియస్త యనుంది. కనుదోయి మూసి 37) 
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లాలించి మునుపటి యాకృతి నిలచి 

మను జేంద్ర! రక్క_సుల్ మార్కొన్న వేళ 

'నినుమడి 'ఘుమడి నేజెంతు నేను 

ఎప్పటి నిజరూప విప్పుడు జొపితిని 

తప్పక చూడుము భరణీశ యనిన * 100 
విని కాంచి భీముడు నిస్తయమంది 

హనుమంతునకు మక్కి వాస్తము ల్లొగిచి 
కనుగొంటి చేవ మోకనునీయమూూా ర్తి 

'నిటువంటిబల కౌర ఫ్రనిథి గ్ ల్లియుండ 

నల రాఘవుడు రావణాడి రాతసులం 105 

శగలుచుట చోద్య మే శేసరితనయ! 
'అరయక పలుమాట లాడితి మిమ్ము 

కరుణించి నను బ్రోనంగాందగు ననిన 
మున్న నతో వాగుసుంతుం డి ట్లనియె 
నన్ను నీ వాడిన నయమింత లేక /. UO 

నిన్ను నేనాడిన నేరము ల్లలనె! ౫ 
కన్నదమ్ములపట్ల నరమర “లేల? 
జననాథ కన్నులు చల్లంగా నిన్ను 
వ Er 
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ననుగొనలలి” నాకాంత నీడే 

అహిశేతనునింగూర్చి హూస్తీనాప్రరము 
విహితంబుగా నిత్తు వేడ్కతో మికు 

మక్కువ నీవిందు మలయుచునుండు 

గ్రక్కున సౌగంధికములు 'నేదెత్తు 
స్సేన సంతోషించి యంజనీకూరి, 

తనయుని పాండునందనుండు వీకించి 

కపీనాథ మూూకటాతు,౦0బున మేమె 

యపరాధి యగు కారపాధీశుం దునిమి ' 

భర్య నందనుచేత థారుణి యెల్ల 

నర్శి లి యేలింతు మనసఘచారి త్ర త్ర 

తరలక నరునికేతనమున నిల్చి 
_పొరిది మాబలశ క్షి చూతురుగాని 

గరిమతో గాంచనకమలము లుస్న 

తజింగు. లామార్లము శ్రైలువవే యనిన! 

1 

uu 

1 a. తెజగును మార్గము శ్రెాలుపవే యనిన శ్ర 

b. తెజగుల మర్ష ము శైలుపుడి యనిన (187: 

0. తెరగుల మర? ంబు. 'జెలుపుడీ యనిన త 
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ది త్రీయాశ్వాసము 

ఆం సూనుముంతుండు సౌగంధికము లున్న 

“అరి . నెలవు వెప్పుట 

మను జేంద్ర కనకపద్మము లున్న నెలవు 

లొనర' చల్పెడ విసు ము_త్తరంబునను 

రజతాచల ప్రాంతరమ్య దేశమున 

రజతకాంచననవరత్న సంఖ: చిత 

సపాలగేఫురథామ సౌధజూలములు 

లాలి తాగణ్యక ల్యాణసంపద లు 

నవనిథధానంబులు నవషభాగ ఫ్ట్ములు 

వివరింపంగా రాని వివిధవస్తువులు 
సార్భభౌమునిసాటి సామచేం ద్రుములు 

ఖర్వమహాఖర్వఘట సమూ హామంలు 

పరికింప పుష్పక ప ప తిమాన మైన 

సరస నాగామణిస్యందనావళోలు 

వలనొప్పు నుమై, ఎశ్రువను. గెల గజాలు 

కలిత ళంఖాసంఖ్య కంఖాణచయము 

కతధృతివైన చెంచంగరానియట్టి 
" యతిశౌర్యథనులు యమాదినాయకులు . 

195 
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196 సౌగంధిక ప్రస వాపహరణము 

గలిగి సరరంసవ+ కామినీనుదుటం 

బొలుపొందు పావటబొట్టోయనంగ 

నగ భేదిప్రట భేదనంబు నక న్న 

_నగణ్తంబై పాల్చువలకావురంబు 

ఆపట్టణంబున కథిపతితె "ర వ్ 

దీవ తాటోవుండు దినరాజ కేజుం 

డమితధీరోదారుం డరిభయంకరుండు ' 
సమర నిళ్శంక ప్రచండ వ్ర, తావుం 

డతిబలశాలీ ధనాధినాయకుంథధు 

ప్రతిభచే సకలదికృతులలో నెల్ల 

తక ర్తి గాంచి యంతకు మంతుశెక్కి_ 
శితీకంధరుని చెల్లి. చేయుచు నుండు; 

నతని యధీనమై యఖిలమహీజ 
వితతుల ననయంబు విలసిల్లుచున్న 

- వనమధ్యమున నొక్క_ననజాకరంబు 
ఘనక ఖా తేజో వికాసమై వెలయ: 6; 
గొమరొందునట్టి యాకొలనిభోపలను 

5 కమనీయేఫౌగం ధికమ్తులు గలవు; 

14 
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ఫొసంగ నాకొలనికిం బూర భాగమున 

నసమానబలశె "ర్యు లగునట్టి యత్ 

బలము ముక్కోటి నల్వది చేలు గొలువ 

చలముతోం గావలి జూంబీరుం డుండు 

కనుగల్లి యారులతుల వదివేలు 

గనుజవీరులతోడ దటథీణంబునను 

' గంటికి రెవ్చగాం గాపాడినటుల 

నంటి కావలియుండు వోటకాముండు; 

నెలకొని సావాసాన్వితు లై దుకోట్ల 
నలుబది పెలుగంధర్వులు గొలువ 

బలు పహాచ్చరికలతోం బశ్చిమంబునను 

జెల(గి కావలియుండు చిత త్రరథుండు; 

నాలుగుకోట్ల' కిన్నర నేనతోేడ 
కాలకం కా భీలఘనవరా క్రనుంండు 

హత్థి మాణికళరథ్రారూఢు: డగుచు 
ను శ్తమోజ్యలు డుండు" ను_త్తరముననుు 

_ సమరంబులో వారి సాధించి నీవు 

_ కమలము లెచ్చుట గాసంగారాద్య, 

197 

170 

176. 
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198 సౌగంధిక న సవాపహరణిము 

వారితోం గలకంఠివాంఛలు చెలిపీ 

చేరిక ల్లావించి చెలిమి వాటించి 

'వినుతులు పకటించి వినయము లేసీ. 
వనజము బ్రోనిరమ్లు వలదు వై రంబు; 

మసలం జెల్లదు! నీవు మానవపతివి 
వసుథాతలాధీశ! వారు, దేవతలు; 

మహి బలి హోమనమస్కా_-రమం శ్రే, త 

“మహిత భక్తి జ్ఞానమతులచే వారో 
సాధింప నగులాని సావాస క్రియల 
సాధింపంగూడ దొచారంబువలన 

ధర్మ ౦బు జనియించు6 దన రారునట్టి 

ధర ంబువలన వేదములు వరిల్లు 

చారు వేదముల యజ్ఞ నులు వరిల్లు 

"వారక యజ్ఞ ౦బువలన న దేవతలు 

పరితృప్పు లగుదురు పాన్ధివో _త్సంస; 

స్థిరబుద్ది చేం గాల బేళ ంబు లెేగి 

సాధింప నగునయ్య సామాద్యుు పాయ 

సాధకంబుల సాహసము నేయవలదు 

Rr 
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ద్వి తీయాళ్య్వాసము 190 

నుతకీర్తి నిగృహాను గ, నవా పృతిభ 

లతిభ_క్రియు క్రి సనీయందును గలవు _ 200 

అటు గావునను వశుద్ధ లందటబు నీకు 

దిటమున నే తెంచి తెమ్ము పద్మ ములు 

'ధర్మమున్నట్టిచో డై నంబు గలదు 

ధరే వర్తను లన్నదమ్థులు మిరు 

తలపోయ బిరా కసాధ్యంబులు గలవె! 205 

గెలిచి రమ్మనుచు గౌంగిటంజేర్చి యతని . 

శరళరాసనగ దాసాధన ప, పతతి ' 

మరి గొ న్ని వరదివ్య మార ణంబులును 

ధర నీడులేనికోదండంబు నొకటి 

_ శికమొందంగా నిచ్చి దీవించి వనివె, 210 

పనిచినందగ మక్కీ. పవనవేగమున 
చని చని పాండు రాజతేనూభ వుండు 

కరి ఘటానీకఘీం కార రావములు 

నరుదైన తురగ హొ పహోకవంబులును 

ఘనతర 'ేరిభాం'కార-రాననులు ~~ 215 

ననుషమనై న్యవీరాలాపములును . ౨౨. 



200 సౌగంధిక వృనఐ బవారణము 

'చటుల శ రాసనజ్యానినాదములు 

పటుజయళంఖగుంభ ఛాగనములును 

వీనుల విందుగా వినుచు నేతేర 

పూనిక నరుచెంచు పుత్రునిచలము 

బలము చలంబు శుంభ క్స్) భావంబు 

వెలయు నుద్దండంబు వీతీీంచి మెచ్చి 

,యనిలుండు “కనకరశ్నా భిశే కుక ములు 

తనివిదీరంగ జేయం దలంచి వేగంచె 

యాయతవడి యున్న తాకారములుగ. 

బోయి కాంచనరత్నములరాసు లనంగ 

. వినుతికెక్కిన బవాువిధమహీజములు 
_ _తనరారు నానా లతానికుంజములు 
పరివూర కోరక ప సవజాలములు 

“ బరగు నవ గనభూమి భావించి మాచి 

_ గదడగంధర్వరాతసయత బలము 
పరికించి బృంభించెం బాండునంద కుడు 

.. శలవాంస శుక కారికాకలకంఠళ 

.. జలవతంగరథాంగజలయుతం బగుచు 

220. 
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ద్వి తీతాశ్యాసము 201 

అధ భీముండు సౌగంధిక జలజాకరము నమిపించుట. ధ్రిఖ్రా 

విలసీకా మోదముల్ వెదచల్లుదాని 285 

సలలితసౌవర్ష జలజాకరంబుం 

గనుంగొని చాల వక్కాణించి' పొగడి 
ననజాకరము6 జేరవచ్చు న వ్వేళ 
యషరాతయసనేన లనిలనందనుని 
వీశ్రీంచి యత్యంతవిస్త యు లగుచు 240 

నారౌార! యాతని యాశకార కార్య 

సారబలోద్దండ సంరంభ గరిమ! 
సరువడి మనల నేవట్ల నింతై న 
సరకునేయక నిదె చసుచున్న వాడు! 
పదవదం డన బాణబాణాననములు 245 
పదపడి దాల్చీ నిబ్బరమున నేన 

యన్వీర శేఖరు ననువెల్లం చెలిసి . 

అధి భీము యత రాతన సంవాదము విజ 

యొవ్వరివాడ వీ , విచటి 
eh 
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నివ్షనభూనికి నేలవచ్చితివి? 

తక్కులు దక్కక త్ర _త్రరవడక 

నిక్క. బు. బలుకుమా నృవకులోత్త త్రంస! 

యనిన నావీరుల నందట: జూచి 

వినయు(డై వలన నావిజయ్మాగ గ జుండు 

వినరయ్య నే విన్నవించెద విసు, 

జననుతుం డగు పాండుజనవతిసుతుండ; 

సకలధ రాధీశసందోహరత్న 

మకుట ప వ్రృభాజాలమహితపాదార 

విందు(డై జగతి-పై విలసిల్లు ధర్మ 

నందనుతమ్మండ నను ఖీముం డం డు 

వనములో? గాంచనవనజంబుం గాచి 

ననబోణి యిటువంటి నలిన మి మనిన 

నిచ్చెద నని పల్కి. యీాజాడ చెఫీసి 

' వచ్చితి; గప జాచి వనజ మూవలయు; 

అన విని, పాండురాజాత్మ జుం జూచి 

'దనుజాధినాథుం లెంతయు నిట్టు లనిరి 

_ మానవు లెక్కడ! మహనీయబేవ i 

250 

బగ్ర. 

260. 
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_ శూనములెక్కడ! సులభమె నీకు! 

. నీలతాంతము లిట నిచ్చువా రెవరు? 

౪2౮3 

పొల స్తు డున్నాండు ప్రభుః డందటికిని; 270 

_ నొయ్యన కొనలియున్న వారలకు 

నియ్య స్వతంత్రంబు "లేలీలం గల్లు? 

విచ్చేయు ధననాథు వేడుము శ్రీదుం 

డిచ్చిన కొను మిట నిల్వ జెల్ల 

దనిన పాండుతనూజుం డావీరవరులం 

గనుంగొని యిట్లను గలకల నగుచు 

గురులైన త త్రియకులమునం బుట్ట 

_ శరశరాసనములు చాలంగం బూని 

 ధూర్తారికోటులం ద్రుంచి నబ్దడల 

వార్తకు నెక్కి. యావై ఖరినుండి 

వడిదప్పి నే నర్ధి వరుక్ణచందము. న 
నడుగంగం జెల్లునా నాబలంబునకు 

నుడుగక కావలి యున్నవా రగుట 
. నడిగితి మిము రాజు నడుగంగ రాదు; 

' శ్రచ్చిన మే లగు; నియ్యక్రయున్మ 

225 
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వొచ్చి నేంగొని పోదు సూనంబు లనినం; 

గనుగవ విస్ఫులింగము లువ్చతిల్ల 

జననాథుం గనుంగాని ఎనినికు లనిరి 

చనువరివలెనె యిచ్చటికి చేకెంచి 
మనుజకీటమ! 'యోర్కి మము సడ్డగొనక 290 

శంక లేక మడించి శ "ర్యంబు మించి 

పంకజూకరతీరభాగంబుం జేరి 

కొంకక బొంకించి కొని పోందలంచి 

చంక దుడ్డును వెండి శరణార్థి దగు ని! 

నరుండవు ర్య దానవులము “మేను 295 

'వెరువను ప్రజ్ఞలు విడువను నిన్ను 
కరవాలముల కడికండలు చేసీ 

'పరమవార్షంబున భథీంతు మనుచు 

నడిదనములో యుళిపించి యత్యుసు, లగుచు 

వడిం జుట్టుముట్టిన వాయునందసుండు 300 

కనుబొమ ల్య ల్ఫుడి పెట్టి. కను 'లెజ్జం చేసీ, 

1. చంక దుడ్డును వెంట శరణార్థి యగుణి (క్ 



ఉట యా ౪ వ్ర్సము తీ టి 

ధను వందుకొొని గుణధ్యని నేనీ యార్సి 

ఘనభీకరా కారకఠిసమానసుల 

వినుత శౌర్యుల దైత్యవీకులం గాంచి 

చండిపోతులు గుణసాధ్యులుగారు 805 

దండసాధ్యులు మహోద్ధండులు మారు 

గాటంవు టమ్ములం గదియక నుంచి 

మాటల వారు పద్మము లియ్యంగలరె! 

చేటుబుద్ధులు మాని ఇడిపోక , వేగ. 

హోటకోబ్ద ము లిచ్చి యనుపుట లెస్స! 810 

అధి భీముందు యతరాతసవీరులతోం బోరుట థితా- 

శా దేని నాచండకాండజాలముల 

ఛేవింతు నని యెక్క భీషణా స్త్రంబు 

నారి సారించి యానరనాథనా లి 

ధీరత చెవియాన దివియు న మేళ | 

 యతురాతసనేన లరువదినాల్లు 815 

"లత; లొక్కువ్నుడి లావు రెట్టించి 

అద్ధిరో! యోాతని హూం కారమహీమ! 
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కొద్దిగా దని యెంచి శోధి ౨చి మీంచి 
తడబడకడిదముల్ తళతళ మనం 

గడువడిం దొడరి యొక్క_టం జుట్టుముట్టి 
'పాడువుండు పాడువుండు పోనీక గదిని 

యడువుండు నడువుం డత్యంతళ స్త్రముల 

“నేయుండు డాయుయడు నింతింత దునెలు 

చేయుడు గూయు(డు చీకాకువడక 
పట్టుండు గొట్టుడు బలిమి పగ్థములం 

గట్టుడదు బెట్టుగా ఖండించివై వుం 

డని యార్చి పేర్చి మవోరాద్రు, లగుచు 

గొనకొని యత్యంతఘాోరళ స్త్రముల 

ముసలజూలంబుల ముద్దరంబులను 

నిశితకూలంబుల నిస్థురభింది 

వాలంబులను గదావలులకుంతములం 

'గోలాహలంబుగాం గువ్చీ యుప్పాంగి 

విక్రమింపుచు నున్న విబుథారి యత. 
చక ౦బుం గని ఫాండుభనపాలసుడుంధు . 

| 82 

శ్యాలా 
మై re. 
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'హ్వరగగనము ల్ల బగ్గి సోలువడలోకే “౨ శికి5్ 

శింహానాదము చేసి “జృంఫీంచి దనుజ 

యతవీరులం గాంచి యరుణాయమాన 

వీక్షణుండై. ఘాోరవివిధ బాణములు 

నిగుడించి బెగడించీ నెగులు బుట్టించి , 

సగయెల్ల నణంగించి పడగలు ద్రుంచి 8340 

'యురుములు బెకలించి యుదరము ల్ఫించి 
శిరములు ఖండించి చెక్కులు చెక్కి. 

కరములు నురుమాడి కండలు ెండి 

చరణము ల్నరికి విచ్చలు చేసీ జవన 

కురగసంఘముల ఢౌతుల' నుగ్గుచేసి 84 
' శరివరాహూంబుల గణము లు గనార్చి . 

రథికుల జంపి సారథుల మర్దించి 

 రథరథ్యచయను మార్ష ంబు గావించి. 
గద బూని విజయళ ంఖంబుం బూరించి 

1, గంవారుల్ గగనంబు గగ్గోలువడగ (క్స్ 

2, గగనగహ్వూరములం గన్షోలువడగ 
వగటెల్బు నుడిగించి వడిగెలు ద్రుంచి (చ) 
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యదరించి బెదరించి యటునిటుంబరవి లీగ్! 

బిట్టల్క.. వెన్నంటి భీకర ఫాఢి 
నట్టవోసము చేసె నమ్మవోబలుడు 

అంతట దానవయతీ నై న్యములు 

పంతము ల్బాలించి పృతిభలు డించి . 

యదరి పా రెడువారు నరచెడివారు ర్ 

బెదరి చూచెడువారు భీతిల్లీ నేల 
బడి కాను మనువారు పదరిశకల్ చెదరి 

తడంబడువారు పొద ల్టూరువారు! 

తరువు లెక్కెడివారు కోరస్ట్రము లాలి £ 

శర ణనువారు విచ్చలవిడి దిశల త్ర! 

పరువు లె ల్తెడువారు పడినగ్యాత్ర ముల 

' మరువు చేరెడువారు మరిగనాయ వెజుచి ' 
కన్నులు ముకుళించి కదలనివారు 
అన్నన్న! యిశం బోవు మనియెడుబారు 

1, పడి కావు మనువారు. బడలికల్ దట్టి ' 
కలపడి పౌరి పొద లూరువారు (చ) 
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నదె వచ్చె నిదె వచ్చె ననియెడువారు శరర 
' గుదిగొన్నదిగులున గుం దెడివారు 

'భొగులుచు మిగుల వాపోయిడి వాసో 
'నగుచు నై న్యాధశునండకుం జేర. 

వోవారవంబుల నడల నీశీంచి 

. సాహసబలళాలి జూంబీపం డప్పు 870. 
డోహో! భయం' బేల? నుడుగుడ టంచు 

' మోహరంబుగ బలంబుల నేర్చరించి 
సరెన రథికులం బెంపు చేయించి 

_ భోరునం బోరికిం బురికొల్సి తాను 
పదరుచు నేనాధివతులతోలసాడి 875 

కదియ సన్న ద్ధుండై గదియ నేకెంచె; 
అంతట జెలరేల యమౌెదిబలము 

_ శౌంకేయుమోాంద నగ్ధలికతో నురికి 
కనలుచు గర్జించి కరకరి నొరనీ 

శనరార సింహనాదములునుజేసి 880 
కరవాల ముసల ముద్దర ఖీందివాల 

_ శరపరంపరల చేం జలనున నరికి 
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గుమి ెమ్మియు జిమి గుచ్చి నాటించి 

బిప్తుటి గొనశేనె ఛెరశ్చనటుల! 
గదిసిన యవరాషసనేనం జూచి ట్ర 
చెదరక నెదు రేడి భీనునేనుండు 
దురుసుగా నెడలేక తొలుకారువాన 
గురియుచందంబున ఘోరబాణములు . 

సెడలక నేయుట సంధించుటయును; 
గడు నెలుంగకయుండంగా నవ్పళించిే 8g 

వక్కలు చిక్కలు పొదము ప్రొడలు 
చెక్కలు ముక్కలు చేతులు చెవులు 

నడుములు మెడలును నరములు శిరము 
_ లుడుగని గినుక నొక్కుమ్తడి చిదిమి : 

_ భటుల నెల్లను బటావంచ గావించి 99 

చటుల భయంకరజారరవం "బెనలం 
గమకించి తురగసంఘములు నూటాడి 

Ll 'చెవ్వైర గొని లేచె "పెరమూగినటుల (చ) ' 

మేం కదు నెబుంగకయుండ గ. గట్ట ముంచి (క; చ [ 
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'సమచేభకోటులం జలమునః జంపి 

నంఠుకు నెక్క_ మావంతుల జెండి 
"వ పంతంబుతో గై నైన న్భపతుల నుగ్తొడి 400 

వేరైన రథికులపీ చంబు లడచి ( 

ఘోరదానవయతయకోటులనెల్ల 

హరిణంపుగుంపుల నదలించి గదుము 

హరికశోరము లీల నార్చి తోలుటయు; 

గలడా నేనుణలు చీకొ కయ్యె బలము 40% 

బోొరినీరి దొరలు చప్పుడు మానె వారులు 

నరదము ల్నొడియయె వాతు లైరి రథికు 

లరిమురి గనా లె మహాళయోధకోటి; 

అంతటం బోక! + రొ ద్దావేశుం డగుచుం : 

గుంతీతనూజుండు కులిశబాణమున 410 

నాహవస్థలి వోటశా మునిం ద్ర ంచి 

ఫావాసు ను త్తృమోజ్వ్యలు గంధవావా 

శరమున వధిం౫౧౦చి జలధ రాస్త్రమున 

ధరచిత్ర రథు6 గూల్సి దర్చంబు మెరసీ 

శ్షనలి సొంబీరునై వ్ 6 గవిని కేతనము 45 
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ఘనశిలీముఖమున ఖండిం చుటయును 
మలనీ జూంవీరుంయు వమార్షణత శో యము. 

విలయాంతకునిలీల వింట' సంధేంచి 
యోరి నరాధము!. యోరి దుర్తార్ల 
యీోారీతి పొంగెద వేల నాచేత 
జావక పోవనోరి చవ్చెద వేని 

బోవక నిలు నీపొం గల్ల నణతు 
ననుజూండు నినుజూండు నానేనం జూండు 
వనువడ నాదివ్ధ బాణము లు్స్పుండు 

మనుచు'నాకర్ణాంత మగునట్టు దిగిచి 4 
గొనకొనినేయనాఘోరబాణమనములు 

'పెలుచ నేతెంచి యాభీమువత్సంబు 
గలయించి విలునారి ఖండించి గళము 
'భేఏంచుటయు. గాంచి చెట్టుగానార్చి 
పాదము బ్ఞట్టించి బావను ల్పగచి 4, 
“గట బూని, నడచి యు గృత మోదుటయును; 

జదియ ఛారుణి గూలె హంవీకుః డంగ 
_ 'ఘనతరం బై నసంగరభూమి నెల్లం 
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'నుగొని భీముం డాగృహము చాలించి 
_నీజొకరము సొచ్చి వనజము ఛెచ్చి 435 

ననీ వేటొక్క. యన్యులఖూాది నించి 

న నచ్చురాక యాధనపతి వినక 

|: నంజెల్ల దనుచు నచ్చట నిల్పి యుండె , 

"తట పూతశేషం లరిగి కుబేర 
నెళయుం గనుంగొని యిటునటుం దొట్రు 110. 
నే ( హతేషులం కుబేరునికి మనివృత్తాం 

' మును “దొలుప్రుట 

పడి మ్రొక్క. ద_త్తరపాటున లేచి 

గడగడ వడశుచుం గలగి యి ట్లనిరి 

ఓదేన వినవయ్య యొకవింత సంధు 

'మోదంబుతో నృపమూర్థన్యుం డొకండు 

'చనుటెంచి బలములం జంపి జూంబీరుం 445 

'దునిమి 'యోధులంగాలబ్చి తోయజ ప వ్ర తతిం. 

గొనిపోన్ఫచున్నా డు గువుక క్తి కి మెరీ. 
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యని సారె సారెకు నదలుచుం చెలువ ' 
'విని ధనాధీశుండు విస్తయ మొంది 

కను(గవ మీణుగున్ల్ణు గృవ్వు ని ట్లనియె, 
వింటిరే! యిటువంటివింత ెం దైన! 
కంటిరే! యెవరైన గణకతో మున్ను 
విన్న కన్నది గాదు వివరించిచూడ! 

“కిన్న రగంధర్య్నగి ర్యాణసిద్ధ .. 

పన్నగటై! కేయపాలకు శై న [ 
నన్ను జెన్మ_యగ లేరు నరుం డొక్కండంట | 

'దేవతాభూమి కేతెంచినా డంట! ' 
కావరంబున యోధగణములం గవాబ్చి 

గొనకొని కమలము బ్రాని చనె నంట; 
"కనంగ నీవా ర ర్త నిక్కం బనందగునె! 46 
యని బిట్టుగా నట్టవాసంబుచేనీ . 
ఘనయతనాథులం. గనుంగొన నపుడు 
నలు వగ్గలింఛి యానలకూబరుంధు 
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Oy నా కీదీ కన్న కయ్యం బటం చు! 

గలువ్రచావడినుండి గువ్వున దుమికి 465 

'లనొప్పం దండ్రికీ వలగొోని య క్కి. 

౨౦తటి పనికి “దుమ. ముళ్యర నీవు 

చింతిల్ల నేటికి నె సెల విమ్హు నాకు' 

చని దేవర యనుజ్ఞ జనపతిం బట్టి . 

శొనివత్తు నిఫుడె నీళొల్యులోపలికి 470 

మలనీ నాతోం గొంత మార్కొ_నెనేని 

చఛలమునం గలనిలోం జక్కు.గావింతు , 

నన విని ధననాథుం డగంగాక యనుచు 
వినుత్నధెర "ర దార్య విక, 3 మాన్మితుని 

“జాంగలు రావించి సకలనెన సైనర్థిముల 475 

" ఆధ నలకూబరుడు యుద్ధమునకు వడలంట 0 

బొంగుచుం బిలివించి భూషాదు లొనంగి 

1, 2 కలిగె నా కిది వేగ కయ్యం బటంచు. 
కొలువుచావిడినుంచి గుచ్చున దుమికి; (చ) 

0 కలిగ నా కిది,, , న్నేకయ్యాం బటంచు ' 

కొలువుచావడినుంచి గుప్పున దుమికి (క. 
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నలకూబరునిం జూవీ నయవాక్యసరణి 
చెలగి జేనురు జెవ్పి నెల విచ్చుటయును, 
నెంతయు గారి య వే శనందనుండ్పు 
వింతంగా రణభేరి వేయించి వేడ్క 
నరుణవ,స్త్రంబులు నరుణభూవ ణము 
లరుణమాల్యంబులు నరుణగంధములు 
ధరియించి చండ మార్తాండసంకాళ 
నిరుపమవాణిక్యనికరసంఖచిత 

లతీణసావాసులై మేగు చేర 
. 'గంధర్యవరు లెదు ఖరము ల్పొదలి 
బంధురన్ఫూ ర్తి వెంబడి: జను'దేర 
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గువడి గరుడులు వదియారుకోట్లు 
రణి గంవీంవ నుద్దండత నడువ 

'నుజో లిర్వదికోట్లు దర్పము -ల్లైరసీ 
,నీనీ కయ్యమునకు గోరుచు నడువ 
సరచతుగ్దంతు లిర్గుది రెండు లక్ష 
'ుదనుదారూఢి మహోేద్య త్తి గదలి 
కాటుకకొండల కరణి శో భిల్ల 
-మేటి కరు 'ల్లెక్క_.మోారి యీ తేర 
_దవననై నైంథవముల స సంఖ్యలు మించి 
భువి తల్లడిల్ల నద్భుతముగా నేన 
విలనీల్లు  కయ్యంపు వేడ్క_ బెక కాండ్రు 
మలయుచు యత కుమారకు ల్నడువ 

వదరుచు మొనల నేర్చ్వరచుచు లత 
“పదివేలు నేనాధివతులు వే జన 
గొడుగులు పడగలు కోటులు మించి 
కడువడి, వెనువెంట గ్రభ్లుకురాంగ 
గంభీర రికా కాహాళిఫ్యసులు 
' పంభినీగగనను భ్యూర్లిళి నిండ .. 
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కరదీవనుణిదివకాంతులు దిశల 

. వరువడి గడుపట్టపగలుగావింప 
చెలగి ముల్కెదువ "ల్పేసలు జట్ల 

యలవడ “గెలిచి రమ్మనుచు దీవింప 

వలనొప్ప తనదు లావణ్థ వై ఖరులు 

నలువొంద యతు.క నా్థసమూహంబు 

గని సౌధవీథులంగదలనియట్టి 

కనక పుంొమ్మల గతి నిచ్చి చూడ 

ఘనబలోద్దండవి క మనవై భవములం = 
జగుదెంచుచున్న 1 యాసమయంబునందో 

=ప్రిర్రీ తూర్పు తెల్ల వారుట లిక 

తననచ్చురాక మా రాండుండు వేగం 
దనబాంధవులకెల్ల 6 దగందెల్పు మనుచు 

ననిచిన రయమున నరుచెంచు దూత 
గంగ శళుకు కుడు దోంచె నలిక లా స్ఫూర్తి 

నువడ వది సాసేపరిణయంబునకు \ 

దాట వో నేకెంచు నవ్వేళ 
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ఇిమ్విర నుదయాచలంబనుభ వ్య 

లనీతేకలా రావే దికయందు 

వన్రరి నడును నిం వెసంగంగ నిల్వ 
రమొంద వెలివల్య తెరయో యనంగ 
లవడ సకలజనానంద మగుచుం 

గొలుప్ట్ర విారంగ గ తూర్పున కెల్లవారె 

అలరుచు నాసమయమున భాస్క_రుండు 

నులయక నేతెంచు మార్హంబునందు 

ఢీరత నెదిరి మం జేహాదిచె దైత్య 
వీపలంబోరిలో విశిఖజాలముల 
శలుకచే ఖండింప నప్పుడు దుముకు 

గళగళద్ర_కృన సంభఘాతం బనంగ 

సరభసప్రతిభల జనుబెంచి పంచ 
గరుడు ముల్లోకను ల్వాధించివచ్చి 

చేవేగ శుకవికవీరనె నై_న్ధిముల 

'శావించి తగుననురాగంబుతోడ 
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నందండ రావించి యలరు వేడుకల 

విందులు గావించి వస మదింగోరి 
బలుబింబముల నవవల్ఞవ వ్ర తతి 

నెలమితో రాశి బోయించెనో యనంగ 

పనుపడ నర్తుణపభావై భ వనముల న్ 

గనుపించె నుదయరాగంబు తూర్పునను క 

ఏపునం జెలెరేగి యిం ద్రజాలికుండు . 

రూాసించి సమయ గారుడవిదద్థవాండు 

సుర లెల్ల భావించి చూచి మెచ్చంగను 

హరిహాయ! బవాంపరా కని "హెచ్చరించి. + 

రంగు మరంగ నెజ్హగం గాగినట్టి ఫి 

బంగరుగుండ్లను బరువడి మ్రింగి. (| 

నడుము వే నులిబెట్టి నాలుక సాచి 

మెడ . గొంత నిక్కించి మిక్కులి గొంతు. అ 
సరసుచు జేతులం జవ్చట లిడుచు 5 

మరలం బెప్పించి విసయముగా నగుచ్చు 65 
_ వెలంగుచు మునివండ్ల వేం గొంత నిల్చి . 
'యెలమితో నింగికి యెగనూవి నజ 
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సముద్యగ కరసహ స పృ భాజూల 
నుమురంగా నుదయిం చె నబ్బబాంధవ్రయు  ' 

సుటోత్క_ చుండు (దా జా వదీనకి సహితుడై 
0 (CC ధర రాజుకట్లో “స్టే గ్ప శ్ర * . ఏయి 

అనఘాత్త వినవయ్య యవలి సత్క థను రరర 
ననువొంద తో "లినా౭ణె యాఘటోత్క_చుండు 
బొదలుచు పాంచాలపుత్రిం దోడొ్కొ నుచు 
_ఇదరికావనము నిబ్బరమునం జేరి 
'యమసుతాదులకు సాష్టాంగంబు అెరలి 
శ్రమ మొప్పం గాంచనకమల విచ్చుటయు6 570 
“మవార్ష బున బాండవాగ జండు 

లీ పరికించి సంతోష భరితుణడై యుండె 
ప్రేమ నందరి జూచి భీమనే నేనుండు 
శేమికి చెగడి నట్టిక్కులుం జూచి 
రి ధర్మజుండు గను సేనుం జేడయని యడుగుట 0తా- 

'శాంచనాస్టముం జూచికలంగుచునున్న 575 
పాంచాలోమోము తవ్పక చూచి వలికె 



ఏ9 ప్రా ంధిక్క ప్ర సవాపవా రణము 

చెలువరో మే మెంత జెప్పిన వినక 

చలపోరి కాననసంజబారమునకుం 

_ దొలగక భీముని దోడ నేంగిలివి 
'తెలినె మూరంద ,జే తెంచితి రిటకు 
కరుణాంబునిధి రానికారణ మేమి? 
పరువడి నతని నే పనికి బంచితివి? 
అదె నాభుజాదండ మదరుచున్న దియు; 
తుదలేక కన్నీరు దుముకుచున్న దియు; 
నుండు తేజము దక్కి యినుపబిల్లవలి 
గ నుపించుచున్నాండు కడ లనుత్వాత 

ములు దో౭చుచున్న వి ఫాలతి నిక్కంబు 

బలుకుమటన్న నాపొంచాలతనయ 

క లంగచుం దెలికన్ను గ వ నే, శు, లొలుకం 

దల వాంచి ధర్మనందనున ఫ్ర ట్రనియె. 

జననాథ మీయాజ్ఞ జను చెంచి ఘోర 
జే వననుధ్యమున వాయునశమున వచ్చి. 

fue 

అథి వది ఫీమునివృ శ్రాం తము థర రృజాతోంచెప్పుట తా. 
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యీకమలము వ్రాళె నిది చూచి నేను 

నీహార్మి తమ్ముని సేస్కాన్లులకుం | 

బనిచిత్ చనియె నాబలశౌర ఫ్రథనుండు; 595 . 

అనఘ న న్నిటకుం బొ మనిన వచ్చితిని! 

అనిన చింతించి యా యమతనూభ వుడు 

.-అ$ి ధర్మశనయ భుటోత్కచుల సంభావణలు $తా- 

ఫఘనశౌర్యనిధి ఘటోత్మ_చుం జూచి పలికె, 
దనుజూధినాథ మిాతం డ్రి దానొంటిః 

జను చుండ యత రామనిసేద్ధసాధ్య 600 

గరుడగంధర్వ శేఖరు' లెల్లయెడల 
జరియింతు రివ్వని సౌవర్ణ జలజ 
ములు దెచ్చు శేరీతి! మోస మే మగునా! 
ఎలమి నచ్చటం గావ లెవ్వ రున్నారొ! 

తలంెద మూయ య్య తడ 'వాలనీం చె 605 

కలహంబు బవుళంబుగాం గ లై నే మొ! 

అచ్చటి కరిగి నీ వామేులువార్హం 

దెచ్చిన నామది దిగులు దీరెడిని 

1 క ' 
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అని యానతిచ్చిన యమసూతిమోము 
గనుంగొని యాఘటోత్క_చుం డిట్లు పలిశె 
పరమపావనమూర్షి బంధురకీ ర్తి. 
గురుకటాతు నిరీ క్ష కురుకులాధ్య క్ష 
చెలువొంద మూపాదనేవం జేయుచును 
గొలిచి నే నుండంగాం గొంకు మోాశేల? 
కందర్చుం గన్నయ్య కమలలోచనుండు 
ఇందిరారమణు: డహీళతల్పకుండు 
భవరోగ వై ద్యుం 'డావద్భాంధవ్రండు 
రవికోటి లేజుం డార్హళరణర్టమర్నా ర్తి 
మదనగోపాలుండు మనపాలం గలుగం 
చెదరి పల్కంగ నేమి పృథీ(త లేం ద్ర! 
అరయంగ యుష్మద్దయావీతణములు 
నెరవజ్రకవచంబు నీతమ్థులకును; 
నొనర నీసన్నిధి నున్న వారలను 

జెనకంగా ళక్తుండె. శితికంఠు:దై న? 
అవనీశ నీవుది ననుమానమైన 
పవనజు చెంతకు బనుపు పోయెదను 

4 ఓ 
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ఏఏ ముల్లోకంబు లే తెంబెనేని 
'అరలింకు నేనె మాయయ్యుకుం జూప 

నను గారవించుచు నాతల్లి మెచ్చ 

కగకాంబుజములందు గలనింతే "లెల్ల 630 

సిపలొందం గొని భిమనేనునిలనాడి 

పరకెంకు నని వేగం బయన మౌ నపుడు 

అథ సారదాగమనము థిఖ 

' ఫాలుపొంద నిద్దంపుభూతి మై మెం బూసీ 

'శలితమా జప మాలికయుం లం దాళ్చ్ . 

'శభవైన బెళుకు చె_త్తము చేతం బూని ' 685 

' విలసీల్లు పెన్టడ ఫ్వీఫున వ్రా వాల 

'సగమపదనీస స స్వరములం రించి"... 
'వెరవొప్ప ఘనదండవీణ మోటుచును ... 

“హరి నమో నారాయణాయ యన్మంత్ర |: 

'మురవడి సారెకు నుగ్గడింపుచును 6౦ 

పారద నీవోర పాటీరవోర 
శారశాముందార తారాచలేంద్ర ద 

8 
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 శాొరదడాశారద శర సుభాసార 
సారవర్హుండు 'చేవసంయమిాం దు రండు . 
చనుదెంచుటయు గాంచి శమసనందనుయు గ 

వినయంబుతో మొక్కి వదల! పూజించి 
నలువంద నుచితాసనంబున నును 
నలరి ధర్మ జుం జూచి యమ్హాని వలి శె 
వసుథాతేలాధీశ! | వాయునందనుండు | 
మసలక కుసుమకోములికేర్కె_దీర్చం (1 

నారదు(డు ధర్మ జానక భీిమనలకూబర నర్థము 2 
, సంగలినిజెల్చి సహాయము సేయం బొ వ్రనిచెప్పుట ... | 

గములంబులకు నొగి కాసనభూమి _. - 
నమితమోదంబున నంజనీతనయుం .: 
గొనుంగొని యతనిచేం గమలంబు లున్న - 
యునికి నెల్ల నెటింగి యొగి నేధసదెంచి aa 
వనజాకరం" బున్న వనవీథియ శు 6 
దనుజగంధర్వులం దార్కొని పోరి . | 
యుక్కు.మీరిన నెర యోధులం గాల్చి. oy 
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రీక్కినబలములం దర్చంబు అణంచి 

కయ్యంబునకుం జాల కాొలు,దు నో దువ్వుచును 

నయ్యెడ నున్న వా డనిలనంపనుంయు; 

ఎలమి బారులవళల్ల నిది యెల్లం డెలినీ 

నలకూబరుండు నె నై స్యంబులతోడ 

నడచె నాతనివిరాంద నలు వగ్టలించి 

శడయక నీవు నీ తసుజులత్ ws 

ననుజులతోడ నీయబ్ఞా శీతోడ 

మునులతో వివ ప్రసమాహంబుతోడం 

జనందగు; వారో లిచ్చట నిల్వం జెల్ల 

దని పల్కి త్రిదశమవోముని జనియె 
శనుననందను' డంత సంతౌివమండి 

_యమరారి కులనాథు నాననాబ్దంబుం . 

_గనుంగొని యి టను గటకటం బడుచు 

దను బేంద్ర వేగమే తరలంగానలయు 

' నలకూబరుండు చాయునందనువిరా(ద. 

Wi 

660 

665 

670 

“నులసీ పోరక మున్నె మన మేం దగును, 
'_అనివల్క నంత నా యసురనాయకుండు 
. a 

క శ wre 
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అథి ఘుటోత్క_చుండు తండి డ్రాసహాయార్థ మరుగుట లజ 

జనకుల నల్వుర జలజాతముఖని 
ఛథారుణీసురల రభంబున నునిచి 
వీరాగ గృగణ్యుల వెరే విలిచి 
బలములతో! గూడ బారులు దీర్చి 

నలుదిక్కుల నమర్చి నరవతి మెచ్చ 
తనసరి చెలికాండ్ర దై లేయవతుల 

_ మొనచేనీ బలిమిగా "ముందటి నప 
రణభయంకరు లగురథికులతో 
ప్ర ణుతి "కెక్కిన మనమున 

ననుపమ ఊహేమరథారూడ్డుం డగుచు. 
వెనుక దా నిలిచీ పృథ్వమండలంబు 
గ్రక్కతిలంగ దిగ్గజములు యగ 
fF గృక్కు_నం గదలే' శామసకు లేత్వరుండు , 
చసుమార్షమున రథచక్ర క భూతముల 
ఘనదై కైత్యబల పాదఘట్టినంబులను 
వాకిభురావాతులశజేదండ ప వ్ర చండ 

+ చరణోద్ధతంబుల | 3 శై లనులే ఘోర 
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శాంతొారములు నేల గలసి మాయంగ 

“నంత మహోదర త్తి నరుగు చుండగనుు; 

అం నారదుడు కరిపురమునకుం బోవుట థ్రిఖా 

అలక వేడుకల కయస్ధపుదిండితపసి 695 

ఫాలుపొందు హా స్తీనాపురి కరుబెంచి 

_గుదకృప గాంగేయ గురుసుతకర్ణ 

గురుబలాఢ్యులుతోడ కొలువున్నయట్టి 
_కరపతియెదుట గ్రక్కున నిల్చుటయును 
_ధరణీళుం డప్పుడు తమ్ములు దాను _ . 700, 

_నెదులేగి పూజించి హితభక్షి మొక్కి 

ముదమున మణివీఠమునం దగ నుంచి 

' మునినాథ యేపని పూని వచ్చితిరి 
నను దయం బ్రోంచి యానతి యింయక్టివలయు 

నన విని కౌరవాధ్యయునిమెాము 705 

' గనుంగొని యిట్లను గలవాభో జనుండు; 

నారమీండు భీమునివృ శాంతము, ధర్హరాజాదులు 

సాయము కెడలుటయుు నాదిగాగలసంగ తులు 'ెల్పుటం 

_అలకాధిపతినేన శనిలసూనునకు ౨”. 
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గలనైన నెబు(గని కయర్థింబు గటా 
నావార వినీ భూసు రావళితోడ . 
పావనకీలయా పాంచాలితోడ ల 
తక్క_క కవలును ధర్మనందనుండు + 
పాకఘ్కుచు నిదె యించె పోవుచున్నారు 
సమరభఖీకరుండు నిళ్ళంకుం డర్దునుండు 
అమనేందువురి కేం” నతడు రాండాయె 
మంతుశెక్కినయోధమండలిచేత , |, 715 
నింతకు పవనుజుం జేమెయి 'నగునొ! 
యెట్టి వీరునవై న నిద్దరి కొకండు 
కట్టిన గొరియయుం గాదె భూపాల; 
యనిలజు నిడిపించి (యఖలదిక్కులను / 
వినుతశీ రుల నించు వీరా గగ ణుష్ట 720 
లన్నదమ్యులలో 'నలుక లెనైషైన స్ 

. నున్నను బర నేనను ధరింవందగవన్చ; 

భర నీడులేని భూతలపతి వీన్ర 
నెరయోధథు లున్నారు నీసమ్దుఖమునను _ . 
'దెలివితి నున్నంతం చేటగా నీకు; 726. 

. 
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కలయం దల్లి'కి లేని దయ దాది కేల ? 

ననుచు దిగ్గున లేచి యమరేం దృ, వురికిం 

జను దెం చె జనతాసంయ మిాళ (ర పరుడు 

కురురాజు తనమదిం గొంత యుస్పాంగి 

సరగ యోధులకెల్ల పయనము ల్నెప్పి. - 780 

కొలువు చాలించి దిద్దున లేచి నగుచు 
జలజా ప్ప ప్పసుతుని హొస్త “సంబు6 'జేవట్టి 

రయమున నొకయంతరంగస్థ సలమునం 

బ్రియముతోం గూర్చుండి 'ఫేమఫల్లునుల 
(మధిక సాహస సత్వము ల్లలంచి 795 

| కమలా ప్పనందనుం గనుంనో, ని పలికె _ 

నోవీరశేఖర! రారూూాయిరాధేయ! 

యీవేళ మనకో ర్కె లెల్ల నీడేర! 

అధి దుర్యోధ నాధుల దుర్శ రత శ్రమ" ఏలా 

నెలకొన్న కంటిలో నెరసులువోలె : 
విలసిల్లు నిళ్శంక వికృమాన్వితుల. 740 

.భీమార్టనులం
 గన్న తి వాట

ిల్లు | . 
we 
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మా మదిలో ననుమానంబు దీర 

ధరణివె భీముండు ధననాథు నెదిరి 
దుర మొనరించినం దుంగుట నిజము; . - 

పొలదీర్చవలె నని నస చుండంగను . గ. 

లలిమోర కాకతాళీన్యాయమయె; ల 
నర్జునుం డొకం డున్న నావావస్థలిని 

న్ ౦పంగా వచ్చు నిజనేనం గాడి 

తకయక మన మేంగి ధర్మజుం గవలం 2 

బడనేసి' పాంచాలి బట్టి $ తేనలయు 750 

నని వల్క.. విని ' శ్రోధుండై నర నాథుC ల 

“గనుంగొని గద్దించి చక డి ట్లనియె, 

మేలయ్య కురురాజ! మెచ్చితి నిన్ను! 
స్గూల సూత్ష్మంబుల సుళు వెలుంగుదువు _ " 

బలమరి. బ్రావ్మాణవల్లి యం జేర 765. 

_ తలచెడి. య00డిండ్లు . తప్పక తెరిగి pt 

 తిరిషమెత్తుక తిని “ఫీరత్వ ముడిగి, 
పరచేశులై గుళ్ళవంచల మొజుంగి 

మే, చేళులై గుక్టవంచల మ్యడిగ డలు 
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' జాములపడి "వేదబావలై యున్న 

ఛీమార్టునుల నొక వెద్దంచేనెదవు. 760 

సరకు శేయక నాదుసోహాస ప ప్రతిభ 

_గుజీమేరగలవాండు నొలుపండు నిన్ను 

గకవికల్లా నిండ్లు గాల్చు నవ్వేళ 

నొక చేదవాండై న నాడిగి తానున్నె! . 

పోనాడి యాయుధముల దోచునప్రుడు 76 

కూరత్య మున్నను జూపకుండుదుె! 
కొలువులో నిల్లాలి కోక లూడ్చినను . 

దలవడరే బంటుతనము గట్రినను! 

_నుల్ఫ్వముల్ భేదిల్ల నుదిరించి పురము. 

వెళ గా ద్రొబ్బించు జేళల నయిన... 770 

నొక్కంతే సనక యుందురే యకట! 

మక్కువ చెడి దొడ్డమలలోనం చేరి 

గతిమాలి యున్న హా క్షష్ట మానవుల 

"ప్రతిభ లెన్నెదవు నాబావోబలంబు 

. జేలిసియు నొక్కింత చెలియవునీవు - . ౯/5 

.శలంగెడివాండ విక్కడ నిల్వుమివుు ] 
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నెల విమ్ము నరనా థకేఖర నాకు 
కలికి వీనులవిందుగా విందు వధివ 
నరభీము లేల వద్నాల్లు లోకంబు 

లరుదెంచెనేని చక్కాడివై చెదను; 
దలపడి గవలను ధర్మజూం దునిమి 

_బలువేగ “పాంచాలి బట్టి. తెచ్చెదను; 

నావిని రారాజు నగుచు చేకెంచి 
వేవేగ రాధేయు వెన గొలిలించి 
నర భీము లన నెంత నాయన్న నీకు! 
హరిహర బ్రహాదు లైన సమం, 
తీరమొంద నీమద తెలియంగవలసి. 
వెరువక నే నంటి వీరాగృగణ్య!, 
మలయ కీనేరము లృన్నించు! మనుచు, 
వెలయంగ నొకకొన్ని వినయము ల్ఫేన్ని 

|] 

'భూషించి, నవరత్న భూపాదు లొసంగ్న, 2 
భీషణంబుగ రణ భేరి "వేయించె, 
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"ని నృనులతో ద . వ... స్రముల బ కా పలా. 

వనమున కరుగుట 

అలకా వాము ల్పవరించి దిశలు 

గకవిక లాగ శంఖములు వూరించి, 

హీతులు బంధులు భూత లేం ద్రు 'లేలేర్వ 

నతులిత దోణభీష్టాదులు నడవ, 

తతళ క్రి 'శొప్దడ తమ్ములు నడువ, 

నతులితాటోవులై యాత్మ జు ల్నడువ, 

వితతనానా వాది విభ వవై ఖరులం 

జతురంగవాహినీ సహితుడై గద లె, 

బందు నిం బోలె నాగం ద్య శీతనుండు 

సాం ద ద్మవెభ వ మహో త్బాహియె వెడలి 

వడి నేగి బదరికావనమున కరిగి 

అరి పొండవు లందు లేకుండుట తూ 

తడయక పాండునందనుల శోధించి 

యెవ్వరు లేమి వా లేగినజాడ 

దను గాం గం గదలి మాన్తాందనందనుని _ 
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తనయుల హితుల బాంథవుల సోదరుల 

గనుంగొని చేంజూపి కడిమి యి ట్లనియె 

ఇదె యిచె పోయెద రిపుడు పాండవులు 
కొదకక వెన్నంటి కూడ 'నేతెంచి రి 

ఫమనతనూజునిం జక్కం గావించి  *.. 

శృముమున నకులుని ఖండించివై చి 
సమరాంగణంబున సహాబేన్చం దునిమి 

 రమణీయగుణఛ్లాము, 'రామాభి రాము . 

ఆలికులవేణి రక్తాంభో జపాణి 88 
సలలితమృదుపాణి నై కత్మశోణి 
కాంచనసుమనాస్క కౌముదీవోన 

పాంచాలపు త్రి ని బట్ట తె మనిన ' 

కారవాధివుమాను. గనుంగాని కని 

భోరున నరదంబు బోనిచ్చి యతని 820 
గూడ, చేతెంచి స శోఢండై మండి oo 

కించి చూచ్లి గాయం ఢిట్లనియె 
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ఇధి భిమ్ముండు దురో్యోభనునకు హితము వెప్పుట ధియా 

గురతై న యీమనాో ఘోరపాపములు 1 
కురురాజ! నిను గట్టి కుడువక పోవు! 

మంచదివాండవువో లె మలని యేతెంచికి. 825 

ఫొంచక యిటువంటి కుటిలముల్' మేలి? 

పమ్మి శత్రుడ వై వగం దీర్పవచ్చు 

నైన షోచుట ట నాయమ్ముగాదూో 

ఊకేదుజగములు నీశముబుది 

వారక దలచినవారికే వోని ® లితి౦ 

పరికించి చూచిన పాండుతనూజు 

ఎరుదై నసావాసుల్ హారి కృప గలదు . 

వారితోం బోర 'నెన్యరికి శక్షష్ణంబు! . 
నేరనియీపను ల్నీతి గాదన్న . ౨... 
యుందరిలోం చెద్ద "లెవరు లేం k= " 885 

TH. గురుతై న యీమహాఘాోరపాపొలు, శు 

"2, మంచివాడవువోలె మలసీ యే తెంది, (టు 

వై నమ్మించి ఇెరభుట నాంసంబుగాధు (879). 
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యందురు జనులు మూాయపకీర్హిం చావు 

కడిమిచే మూబుద్ది గాదంటివేని - 

 యడరు దుష్టచతుస్ట్రయంబును గసాడ్రి! 

పాలియునేన లటంచుం బుల్ల దానిరిచీ 
యలమితో శేతికి నిచ్చు నవ్వేళి 84 

= కర్ణ గాంగేయ నంచవాదము విజ 

కెరలి కర్టుండు గాంగోయుని దిక్కు 

. మరలి పౌవకు లీల మండి యి ట్లనియె " 

గంగాతనూభవ కటకటా యిట్టి 

వెంగలిపలుకులు వెస వల్కందగు నె! . 

ఆందజికిని దాతవై యున్న యట్టి 84 
ముందె మేళంబున మము' సడ్డంగొనక 
. చన్లదంబులు పల్కి. వ ప్ర భువసన్ని ధిని 

8 . కల్లించుకొంటివి చేగోదినాడ 

“Lh యడరి దుష్ట చతుష్టయంబునుగాడి 49D - 

ల పొలియుసేన లటంచు పుడక దా విరచి (చ) : 

ఫి, ములమి. మారంం చేతి కళ్ళ నావేళ (449 1). ] 
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'మితిలేనియట్టి సార్టమి ద్రోవుు లగుట 
హీతళ శత్రు, తు, లగుట మి మైెలుగమే ఈ 

పాండవ | లన నెంత! పద్దా తు 'జెంత! 

దండింతు నాహావస్థలి నిల్నీ "రేని 

వేరి మో కొకబుద్దీ చెప్చ్పెద వినుడు 

ఛారుణీధవుని ఇంతల రంతు మాని 
చేరతో నుండిన మోానీగ్షు దక్కు ధరర 

శ్రాపలై చేరని కూతలు గూని 

యడర గల్పించియు వోస్యముల్ నెరవీ 
_ఫొదువ లెన్నుచుం ర గ్రుజెజ్లం చేని 

7 OD 

'వీమీంచి యాపాండవేయులం చొగడి 

'వత్స్షపాతంబులు వపలికితిచేని 860 

గురుండును గృపుండును గురువుత్రు, c డీవ్ర 

నరిది దుష్టచుతుస్ట్రయంబు సాచేతో 
= వెడుట నిక్కున మని చణాచి చాటి 

. కడిమి మూరంగ బల్క్ గద్దించుటయును 

. కురురాజు నీఖ్రీంచి గురుసూనుం డనియె ' 85 |. 

ఎన్ను 850 
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ధరణీళశ నీయెడ తప్పేమి లేదు ' 
నలువంద కనులా _స్పనందనుం డనెడి 

వలుకొం'టి చేరిన పాప మొక్కటియె?. 
బ్రన్న రాధము పల్కు లిచ్చగించుటకు 

నిన్నుంచి యిది యొక్క. నేరంబు గలిగ 
మెలంగుచు నీపాలిమృుత్యు వై చేరి 

సొలవక నాసలం జూపి నమ్మించి 

ఛంకింవ కిట నిన్ను 6 జంపింతు ననుచు . 

గంకణం విడ చేతం గట్టి యున్నా (డు 

అదిగాక రాభేయా నను వెల్ల వినుము; 

కదలని నెరబంటునై వడి వదలి 

కదనంబునకు నిన్ను6 గదియించి విరా౭ద 

'పదపడి కారకంబు వై కొననేని 
యనిలోన నిను డించి యరుగు వేగంభె; 

మన మెబుంగ మె! కర్ణ మగతనం బెల్ల 

870 

స 
wie 

లో . 

|. 
Ww 

ర్త 

"1. తొలలక యం డిన దోర్భలంబునను (1878) 
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వదన నీసామ్రాజ్య వైైభనంబునకుం 

శరలితోంచిన ధూమకేతు వర్కజుండు 
' నలువ౦ద' దురో్య్యచనలు మూాని వారి! 

గలసీ సహాయంబు గమ్ము వేవేగ. 

జననాథ మిాబుద్ధి సరిపోన'ేని . 885 

: యినతనూజునిగనాడి యిానేన లడంగు 

సనం దోడ ద్రొక్కి-న యహిరాజాలీల 
ఘనోవచిళ్తుదై కళ్లు డి ట్లనియె 
| ట్ర్ క ర్డ సదనూనుల నంచొవము థిఖ 

ముది మది దప్పిన ముదుకం డటంచు . 
వదరినం గాచితి వాహినీసుతుని 890 

“జావ వీవు నీవని యన నెంత; 
భూపతి వినుచుండం బొంగెద వివుడు 

'కోవించి నిన్నంటి గనాల్పక యున్న 
- నాసంత మేటికి ననుం జూడు మనుచు. 

lL. నలువంద యిీాపుచ్చనలం మాని వారి 
. గలసీ!సహా యంబు గ్గు వవేగ శ్ర 

బె భూప తి వినుచుండం బొళ్ళద విప్పుడు (242 1) 
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గరమున బెడిదంపు ఖడ్డ మంకించి | 
గురుతనూభనునివై గురుళ క్రి నదె 
కనలి యశ్టక్ణామ కర్మునివివాంద 

ఘనకరవాలంబు కొని శరలి 
'యరదంబు దుమికి చయ్యాన నేగుజేర బ్ 
గురుండుం గౌరవరాజు గొబ్బున నరిగి $0 
కర మరి నెడసొచ్చి ఘనుల నిర్వురను . 
నరికట్టి “వారించి ననునయింపుచును 

డ్యోణుండు దుర్యోధనుడు వారి నిద్దలీని వారించుట 

.. బరువడి నలుగడల్ భావించి చూచి 
గురుం డిటులను నృపకుంజరుం గాంచి న 

_నరవర కంటివే నా చేతిదిక్కు 005 

క ద్రోణుడు దుర్యోధనునితో బసం 7 : 

క్ష చుట, అతండు ఇెప్పినహితము న్ లా, 

వరధూమశేతువువలె మిన్ను ముట్టి 
గాఢవిస్ఫూూర్తు రులు గను పక్షైనదిగొ 

రూఢిగా గండభేరుండ ధ్వజంబు 
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వాంజెపో ఫీముని వరనందనుండు 

వాడి మించిన మహో వరబలాఫికుండు 910° 

అంది ఘటోత్మ_చుం డరుదెంచె నింక 

హరిహర బహ్మాల కైన శకదం టె! 

యీకళ్తపాహసం చెంతై నం గలదు! 

చేకొని  యొకబుద్ధి ఇఇప్పెద వినుము 
ఎవనై నం దనబల్మీ యెదుటి బల్మియును 915 

వివరించి చూడక 'వేగిరవడిన 

నునుకేంధ మోసమా మూానుము కినుక 

ఇనకరో స న్నేమి చేసిరో వారు 

వారితో నీ కింత వైర మేమిటికి ? 

ఘోరరాతసులతోం గనాడి యున్నారు 920 

గరమెతో బంధువర్లమ్ములు మిరు 

“వరుసతోం బురిం జేరవలసితిళేని 

'వడుచుబుదులు మాని పొండ వేయులకుం 
థి 

గడిమి సహాయంబు గండు వేవేగ,, . 

అది సరిపోటేని యవనీతలేంద్ర! , FE జ 

కదలు, శీఘీంబునం గరివురంబునకు I 
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మనము వచ్చినయట్టి మర్ష ము ల్యినిన 

నిను సాగనీయండు నిర్ణరాహితుండు; 

అన విని కోవించి యో చార్థి మాము 
గనుంగొని యి ట్లను గమలా వ్రనుకుండు. 

వరమాన్న మొబ్బట్లు పవ్వ బూ”ెలును 

అగ్రి కర్టుందు ద్రోణుని దూషించుట గిజా 

బరువంప్పుశిఖరులు పచ్చళ్లు తేన 

లొరవై నకూరలు నూరగాయ లును 

బరకాళివెరుంగుతోం బరివూర్ల ములుగ 
చారణ ల్లావింపం (బ్రౌథులు గాని ' 

మీోారిన పనులకు మో “కెంత దవ్వు! 

అధికు నల్చునింజేయ నల్పమానన్రని 
అధికునిగాంచేయ నటునిటుం బొరల 
విరిపోటు!: గల్సింప వికలము "ల్సేయ 
బిరుదువాక్యము: లాడ బెక్కు_లు చే తుల 

'. చేలారువిధముల విమతులం బొగడ 
నేలిన పతికార్య మెంతయు( 'జెరువ 
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వారె సమర్థులు! మిము నెర నమ్మి 

ధారణీపతి వచ్చ దా వెళ్టిగాండ! 

ఇొంటుసుద్దులు చేరి గూయనేగాని 915 

ఖంటుపంతేము "లేల చావనయ్యలకు! 

తె ఘటోత్క-చుం డని యడరు గల్పింవ 

ఛెదరునే కర్లుండు! పే పేల నేమిటికి! 

మేనమాట అనిన "ఫేష్షని గుండె లవియ 

విను నీతనూజుండు వికలంబు నొంద 950 

ఫ్ర నీగ్గువహింవం గృవుండు "భేదిల్ల 

శీవిందుం జందము గొందల మంద 

రుణ పాండవులవె  గలవారికెల్లం 
వీరవిర వృాదయముల్ స్రీ వీలి చెగ్షల్లం 

కలపడి శమననందనుని ఖండించి — 955 

నులసీన మా ద్రికుమారులం జంపి “ 

శెసవ ఘటోత్కే_చుం చెగటార్చకున్న 
43! విరా రండఆటు నను జూచి నవుడె 

శన విని కృష్ణుండు మార్తాండవందనుని 



246 సౌగంధిక ప్రసవావహారణ ము 

వ్ర (ర్రీ కర్ణ కృ పాచార్య నంవాదము థ్రితయా- 

_ గనుంగొని డగ్గరి గద్దించి పలికె 
మేలు! మేలుర! కర్ణ! మేదినీరమణు6 

డాలించి వినుచుండ నాడినం జెల్లి 

వదరెదు (చ్చౌవడీపతులకు నీకు 

మది నెంచంగా హా స్తీమశ కాంతరంబు; 

వారి యేన్రరిలోన వాసవతనయుం 
డీరేడుజగముల 'నినలేని మేటి; 

. అరయంగ నీకు దై త్యాధీశునకును ' 
మరి తృణ మేరుసమానంబు లగుట,; 

' నిరవొంద భీముని నెంచ నేమిటికి ౫ 
_నరయ హిడింబ బకాసురు ల్పాతీ 
హరివుత్రు తుబలిమికి యం, త తమత్న్యంబు 

నరుడై న్ చిత్ర 'నేనాదులు సాయీ 

పాండునందనులతోం బగం గొనుబల్ల 
గొండతోం దగరు డీ కొనునట్లు శై, 
ఎందై న*ఘనులచొ ప్పఅుంగంగళాదు 

పందలకే వెద్ధ బారెడునోర్లు 

ot 
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మాయు లే! నినువంటిముగంటిమి బంటు 

'ఈయోధవరులలో నెవ్వరు లేరు! 
మా చెటుంగవు పద్దుమిారినపనులు 

గాదన్న వారలం గరువం బోయెదవను! 

కలగవు సీ సి గైలుంగవు మొకం దెచ్చి 

వలనీ వై బెట్టిన వైఖరి నీవు 

తల పెట్ట పరువె త్ర త్తం దలంచుకొన్నాండ 

విల నీకు వగచు వా, రెవ్యరు తేరు 
నీషల్కు. నెర నమ్మి నిక్కు_.న మనెడి 
“భూపతి కొకయింత బొక్కెద మిపుడు? 
నెలవైన మాబుద్ధి నీ జేల వినెదు 

"చెలగి చె దైత్యుండ బుద్ధిం జెప్పెడు నీకు 

శలకపుస్రైడిని నిక్కంబుం బల్కి-నను 

నిలుకడగా నీత నేరనివారి 

గంగను కొనిపోవుగాని మాకేల! 
అంగర రాజార్టధిస యరుగు పొ మనిన 

, అరి కర్ణుడు కృష్రనిమై కరసట ఇ 

నొదిరి 'కోఫించి మహో గుడ కష్టం 

శ 

247 

95 

990 
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డుదుటునం గృపునివై కరికి ఖద్దంబు 
యులళివించి వేయ న నశ ఫాను గినిసి ర 
తళతళ మనుగదాదండంబు బూని . 

అధి అశ్వన్థాను కద్టుని శిరము మోదుట త. 
వాలు చూర్షనుచేనీ వనజా ప్పసుతుని 
ఫాలంబు .వ వ్రయ్యలె పగల మోదుటయు 
చెడిదంవువహార్భల చెట్టుగా 'ఛ్యారత్తి తిం a 
బడి లేచి యినజుండు ప ప్రళయమాహ్హైండ 10 
సదృళుంై. "పేర్చి యాచార్యనందనుని 
గొదుకక నడిరొమ్ము గంప్పునం బొడువ 

నది దాకి గురుసూనుం డర్మ_నందనుని 
_గదికిలం బడద్రోచి గుండియ ల్బగులం 

' బిడికిటం బొడిచిన భదిల్ల కతండు 10 
శే i 

కెర్రీ కర్ణ అశ్వ శ్థానుల యుద్ధము రితా- 

తడయక చంగున దాటి వేరొక్క 

కరవాలు కేజెంబు ₹ కొని నడచె 
కురువీరు లద్రున గగ్గాలుగా నార్చి 
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ముడిదంపు పలక రయంబునం బూని 

నదతెంచె యాచార్యనందనుం డపుడు; 1010 
శడంబడి కార్యంబు దవప్పె సటంచు. 

'వొడిబడి నరదంబు దుమికి యేతెంచి 

“నరపతి యిరున్రురనడును దాం నిలిచి 

గపనందనునకు మొొక్క్కుచు మ _స్తరించి! - జ్యూ 
'గర౦యతోం గర్హని గౌంగిటం జేర్చి 1015 

. క ్రర్టీ దురో్యోధనుండు వారిని భారించుట ధ్రిజా= 

'సరసోకు కులను వారి సమ్మతిపటిచి 

'పల్ఫుమరు గర్జ్భని భావించి చూచి 

పలికి నెయ్యంబుతో ఫణికేతనుండు 
శ్రిదియేమి రాధేయ యేల పోరెడవు 
పదుగురు గా దన్న పని నేయందగదు 1020 

'విహీతం బెటుంగను వినుము నాబుద్ది 
. ధి 
కరం భావ్యంబు గాదు 

1. సరునందనునకు, , ,క్కు_చు కోస్తరించి (క) 

జ సపనకునవ మెక్కి కోముబు మాన్ని (ర)... 
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తనర నీ వేంగి కాత్రవులం గెల్పినను 
మన పెద్ద 'లెల్లను మనలోని వారె .. 

అటుగాక వే రొక్క_టై న నీపుణున 10 

లటువలి గావలె ననియెడివా రె . 
ఈమవోత్తులమాట లెన్నైనం గలవు 
నామాట 5 మారక నాయన్న నీవు; 

అని బుద్ధి చెప్పిన యటువ టె కర్ణ | 

ననుజులసుతులనేనాధి నాయకుల. 10:, 

గనుగీటుటయు మహీ కాంతునిబుద్థి 
విననిశై వడిం గురువిభు ధిక్కరించి 
ధనువులు మ్రాయించి తనుకము ల్రించి 

_ భఘనవాహినులతోడం గదలి రెంతయును; 
'' మచ్చరంబున మదోన్షత్తులై శెరలి 1 

( భుటోత్కచుండు థర ర్మ జునితోం ) ( 

తికి. కారవులరాక చెజింగించుట స్. 
విచ్చలవిడి కురువీరపుంగవులు 

వచ్చు నగ్ధలిక భూవరుల మోవారము 
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చ్చెవగొని చూచి యనురాగ మొండి 
'శార్యవిన్ఫూ ర్తి రాతసచ క్ర రి 

'శూరరము ల్వూరించి దోళ్ళ శ్రీ మించి 

ఛేరులు మ్రాయించి వృథివి గంపింవ 

దారుణనీంహనాదనుులు చేయించి 

'దండిబారుల నెల్ల దగ నేర్చరించి 

'ఫాండవేయులచెంత భదృము "ల్పేపీ 

బలువడి దక్కిన బలముల సల్ల 

నెలగోలుగావించి "వాచ్చి కోధించి 
శ్రేనారార ధర్మనందనునకు యు క్కి. 

జననాథ కురువీరవై నస్థంబు గెరలి 

ప్రాకటంబుగ స్పప్పపాథొ కు "లెలమి 

“యేకార్ల వంబుగ నే తెంచులీల 

'శొలదీర జగడంబు గోరి సచ్చెదరు, డ్ 

శలకక మిోకూరి తనయుని కివుడె 

నెల విమ కరివురి “చేర్చి వచ్చెదను 
శొలలక నిల్చిన దునిమి వై చెదను 

'శోవిని థధర్మనందనుండు చింతించి 

| 

251 

1010. 

1045 

“1050 

1055. 
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భావించి కౌరవబలము వీశీంచి 
దిటము దోొొలంగించి తెగువ చాలించి 

అధి ధర దాని భయనంతాపములు 0జి . 

కటకట పడి ఘటోత్క_ చున కి ట్లనియె 
దడనుజా ధినాథ యెతంటి కార్య "మొద ప /. 

భనవతిచే వాయుతనయుండు చిక్క 10: 

మనము దుర్యోధన మండ లేంద్రు, నకు ' 
ననిలోనం జిక్కి_తి మయ్య కుమార 

అక్కటా నిల్పి పోరాడంగా నోవ = 

_మెక్కడం జనగల మెవ్వయ దిక్కు 
చండబలోద్ద ండసావాసాంకుండు (an 

_ గాండీవి వచ్చిన గాచుగా మనల 
కవ్వడిదక్క_ యీ కౌరవావళుల 
'నెన్వరు గొల్వ లే రీధరాస్టలిని 
కరారిమి చెక్కిలి గొట్టితే పాలు “3 
గా రెడుబాలన్రు గదవన్న నీవు, 10, 
గురు భీష్మ కృప కర గురుతనూభవులు 
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పరలతోం బోర మెచ్చులు గన్న వారు 

భార్త ర రాష్ట్ర పులు సోముద_త్త బాహ్లీకులు 

వార్త ర్త ఇన శార్యవరబలాధికులు 
"శకుని భూర్మిశ్తవ నైంథధవాదులును 1075 

మకరాంకవై రితో మార్కొనం గలరు 

,పరువడి నిటువంటి బలియురతోడ 
నరుదైన సకల యో థావళితోడ 

Hac బోరెద వెట్లు గాల్చెదను 
వీరా గృగణ్య యేవిథ మింక ననిన? 1030 

౮ భుటోర్కచుండు ధర రాజునకు)... 

.. న్ , మైర్యముం చెప్పుట | రతా 

మేనెల్ల నిక్కించి విరాసము బ్రీటి 
జాని: వెల్లుగ నార్చి భుజములు సరచి ' 
ఛారణీపతిమోముం దప్పక మాచి 

'ఈరీతి చింతింప నేలయ్య మాకు | 

అర్నీణబల కాలి యావాసుస్తుతుండు ల 1 
1a 

'యతుల ఖండించి యరుదెంచు నిపుడె 
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దుర్దను లగువీరిం దోనువు పోందరువు 

నర్జనుం 'జేల! యోధ రాధిళచం ద్ర 

కురుబలంబుల 'నెల్లం గూల్చి నే నిప్పుడా న 

మెరువడి నీచేత మెచ్చు లందెడను 1 

వలనొప్ప నే చిన్న వాడను మోకు. . 
కలనిలో రిపులకు గాలమృతుక్ణివను 

. ఈకురుబల మెంత! యెల్లలోకంబు 

చేకమై వచ్చిన నేగాల్తు నివుడె! 1. 
కలనిలోం జంవక గౌరవాధిపుల 01 

_ బలిమిచే వట్టుగ బట్టుక వచ్చి oo 

కడిమి మోూాపాదవంకజముల చెంత 

బడవైవకున్న మోపట్టిని గాను; 

నను జూడుమని సింహానాదముచేసి. ... 

జననాథు ననుమతిం జయ్యనం గదలి 11 
_ తననై న్యముల కెల్లం దగంజేయి మాపి 

_శనలుచుం గలనికిం గదియించుటయును 

ఆయెడ దనుజనై నము. 'లేపుమిోరి 

కో యని దిశలు గగ్గోలుగా నార్చి 

' ip 
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ఫములై న పారిణంపుగంంపులమిోా:ద 1105 

౫నుకించి దుముకు నీంగనులచందమున( 

సపబలంబుల 'నెల్బ గుంపులు ఇారచి 

వరుసతోం జందరపందర లేసీ 

సియు నిర్వదియు 'నేంబది నూరు వేయి 

సదివేలమందిని బట్టి యొక్క.రుని 1110 

గటగిట కోరలు గీటించి తలలు 

సటుకు పటుక్కున వగులంగ నోరికి 

కుటుములౌ హాయములం ద్రొక్కి. వేదండ 
ఘటలశిరంబులు కబళించి నమలి ' 

నీరశేనలమిోాద వెగదండ నురికి 1115 

శరము ల్ఫారించి బ్ర "వ్ర వులు దూరి 

గళములు గరచి ర కము లూర్వువిడక 

గళగళం చావని చెగ్గడిలంగం జే ద్రేబ్చి 

జొజ్జున మెదడులు 'జుజ్జీ నుదిరచి 

సజ్జుసజ్ఞున రొప్పి' గుండెలు నమలి 1120 
కనుబొను ల్తుడివెట్టి గద్దించి గదిమి 

'థనువులు విరిచి సాధనములు పెట్టు. 
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చేసీ ఛత్రంబులు చించి ధ్గజంబు 

లాసీంచకుండ బోకార్చి శంఖములు 

ఫూరించి చెట్టుగా బొబ్బలు వెట్టి 1125 

ఖేరులు మ్రోయించి భీతి పుట్టించి oy 
' వగటున చతురంగబలములం దరమి (1. 

పొగరెక్కి. యటు బోకు పోకు డటంచు .. 
వెన్నంటి యరికట్టి వికలము ల్పేనీ స్ 

మిన్ను విట్టలుపార మెరిసి యార్చినను 11 
కావు కావు మటంచు గర్హం డున్నెడకు 
"వేవేగ గెరవవీరనె నై న్యములు 
వర తెంచుటయుం గాంచి, పావనివట్టి 
శరశే రాసనములు సంధించి నిగుడి 

_-అధ పపహెండవుల యుద్ధము ్ర్రిజా 

రక్కక కర్ణుని. దా విజృంభించి us 
వెక్కు_చాణంబుల భేదించి వలి 

నక 

మాయయ్యలకు నీకు మాయనివగలు . 
పాయనిక్రా ర్రిథముల్, బలసీ యుండంగను 
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గనువడు వేళల గొరవకోట్ల . 
దునుమాడి ధర్మవుత్రు నిచేత ధరణి 1140 తకు 

నేలింతు నని మది నేంగోరుచుండ 
నేల వచ్చితి రిశ నెందుం బొ ఇచ్చెదరు 

శవిసుత నినుం జంపి రారాజుం ద్రుంచి 

కవిసీ దుశ్శాసను ఖండించి శకుని . 

దునుమాడి తక్కిన దొరల మర్దించి ఉర్ 

ఘనవై భవంబులం గరిపురి కరిగి. 
గట్టిగా పాండవాగ్రణికి నే నివుడె . 
పట్టంబు గట్టుదుం పేటుళ క కి 'మెరనీ 
అనితనయరదంబు నంటగాందోలి 
ఘనశిలీముఖములు కక్టునివిరాదం 1160 
గురిపించి పడగలు గొడుగులు నీంచి 

వరథనుర్భాణముల్ వృయర్టిలుచేసి 
యరదంబు సారథి వూరులం జెండాడి 

కరవాలమును పల్మ.. కవచంబు దూనిమిశ . 

1 కరవాలనును పల్కు కవ్వయు దునిమి (ట) 
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పరువడి శకుని వెంపరలాడి గదిమి 1155 
వర యోాధనరు్యుల వరుస ఖండించి . 
యొగ్ దుస్పనే సెనుని యుదుజుల్ల సడచి 

తెగి విజృంఫించుధై తేయునిం గాంచి 

వెజతొక్క_రథ మెక్కి ని భ్రొండు దాట్బ 5 

_ ధీరత నెడిరి రాధేయుం డి ట్లనియె 110 

ఓరి నిశాచర యుప్పాంగ నేల 
శూరతచే నెందు చొచ్చిన నిన్న |... 
మడియించి ధర్మ జు మర్దించి కవల. 

బడనేసి పాంచాలి బట్టుకపోదు re 

నని నారసంబుల నతనివి బ్దునిమి 1165. 
ఘస్థతరధ్వజము చీకాకు గావించి 

గోనకొని యరదంబు గనాల్చి దై తేయు 
తనువెల్ల జగ్షరితంబు గావించి 

. బలమ్యుల శరవపరంపరల జక్కాడి లు 

తలపడి రథికులతలలు ఖండించి. 1170. 
' కేవల నారిట నాగృవామున నొంచి =. 
కవిసీ థర్మజూమింద ప గమకిం చుటియును, ము 

hy 
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అలుక రెట్టించి యాయవనీశ్యోరుండు 

ప్ర ప్రశేయకాలాంతేక ప్రతిమానుం డగుచు. 

ప్ఫథివి భేదిల నార్చి పేర్చి మూాణిక § 1175 

రథ మొప్ప నెక్కి. బల్ రథికులం జంపి 

రవిసుతుం దాకి నారాచజాలముల 

కవచంబు విలు తురంగముల సారథిని 

ఇచలనేంగగి యింతింత చిద్రువలు చేసి 

మలనీ యొక్క_మ్థంన మకుటంబుం నాల్చి 1180 

మెక్కెడునరదంబు లె త్తేడువిండ్లు FE 

చెక్కలు గావించి ఫిరనులు నటికి 

సాయక ప్త వ తతిచే జళుకు పుట్టించి 

శాయంపు జల్లెడగండ్లు నేయుటయు; 

కలగి రా 'ధేయుంయ కౌరచాధివుని . ల కేం. 

బల మున్నయొడ డకు నిబ్బరమున చెగ డి. 

తలవీడ బార న_త్తణీ చెత్వవిభుడు.. 

నిలునిలు మని యార్చి. నిగుడ వెన్నంటి 

_యినసుత వాంజె ని న్నేలినవాండు 

గొనకొని నిను గాచుకొనుగానిం పిలువు. HO. 

rr 
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తలయ నేవేళ మం త్రములు బోధించు 
చలి వీవు గాపాడలో జెల్లదె నిన్ను 

మారాజు బెగడ మా 'మెదినీశరుండు 

గారవింపంగ నిన్ను ఖండింతు ననుచు . 

భాసిల్లు నొక దివ్య బాణంబు నొడిగి 1100. 
యేసీన మూర్భిప్లి యిలః ద్రెశ్సై నతండు 
పకటించి కర్ణుని పాచుల్లం షే జూచి 
Ww 
శోకుని దుశ్నాసనుల్ శై నె నైన్యంబుతోడ 
రహిచేరుగల మవోరథీకులతోడ & 

వహికెక్కు_ 'నెరయోధవర్యులతోడ 1200. 
డనుజాధినాథు నెంతయుం జుట్టుముట్టి . 

సునిశితాన్త్ర న్తంబుల సోన ముంచుటయుం 

గనుంగొన్ యాఘటోత్కుచుం డుక్కుమిోరి. 

ఘనతరదివ్యమార్దణజాలవృప్టి, న 

గురియించి బలము గగ్గోలుగా సజికి 1205. 
కరవారిరథ యోధగణన్లులం ద్రుంచి. 
చేరి యొక్కట దోస స్సనేను మర్దించి 

-ావణి నతిరథ్యోత్తములం జక్కాడి 
wt. 
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నీరాధివీరహాంవీరులం జంపి 

కారవాధిపునినై గమకించుటయును; 1210 
అవనీళుసోదరు లరువదిమున్ర 
_రవిరళధృతి నడ్లమై నిల్చుటయును; 

వారినందణుం సల్చి వడి నేయ చేర 

ఛారణీనాథునందనులు 'పెక్కండ్రు 

గ్రక్కున నెడసొచ్చి గదిసి పోరుషయు; 1215 
కుమారుల నెల్ల నవలీలం దునిమి 

సమరాంగణమున మూర్భలం బడియున్న 
ద్యుమణితనూభ వ దుళ్శాసనులను 

-కడువడి శరములు కబలళించిపట్టి | 

_బెడిదంపుఖడద్దంబుం బెరికి బెట్టార్చి 1220 

'శడిమితో గంఠనుల్' ఖండింవంబూని. 
రడయక మదిలోన దండ్రుల ప్రతిన 

దలంచి యంతట వారితలలు మన్నించి 

'నలువోంద నొక యెూూజన సమాణంబు_. 

భోరున ది వీ ద్కివ్పి నంభోవీథి వైచి 1225 

కౌరవాధిప్రమోముం గనుంగొని పలికె or 
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హ్ రాత్మ! దుర్తార! కుటిలమానసుండ! 
రీ ౧ 

పీన నీతమ్ములు వీర నీసుతులు 
వాయె నీయనుజుండు వాండె కర్టుండు 3 
పోండిమి 'జముంజేరం బోవ్రచున్నారు; 128 
గొనకొని విడిపించుకో పోదు రమ్ము; ! 
జననాథ నీసాహసంబుం జూవెదను 

అలగి వీరలం జంపునవ్వుడుగాక 
_ ఎలమితో నీశౌర్య మెవుడు చభూవెదను. ల్ 
చెలేంగ నీవు వచ్చిన వని, యేమి? ms 
యులుకువట్టక నూరకుండుట యేమిః . 
యీకలుషాత్త క్ లీల్లినం చేరి 

నీకు దుర్శం త్ర ముల్ నేర్చవా ెవరు? 
ఇటువంటేచెలోూని నెడంబానీ రాజ్ఞ 
మెటువలె నేలెద వీ బదు శేల? పై 
మావారి మును బలుమూయలం గెలుచు... 
శ్రీ వసంగరమున 7గెలువుమి నన్ను 

| మన్ను. నీ దుర్తుణంబులు బాల విందు . 
: నన్నుంచి యెంత కాంతగుణంబు గలి! -: 
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'దురమున నను డానీ తొడర లేవేని 
కరివ్చరి వై యాస గదలించి చనుము; 
అనుచు నుల్హాసంబు లారాజు నాడి. 

“వనజా ప్ల ప్తసుతుని భూనరుసవోదరుని 
“ఇలఘాంయలయిడి లేని యోాల్డుదు రనుచు 
నులుకుచుం బట్టి వేతొకచోట నునిచి 

.శకునివై దూరి నిశాతబాణముల 
' వికలంబుచేసీన వెన్ని చ్చుటయును 
ఘాతేచే నదలించి గర్జించి గోర్చి 

నీతిగా దిది నీకు నృపతి చూడంగ 
'పోదువా? వెన్నిచ్చి పోరిలో నిటుల! 

నెదిక్కు. నేంగిన నేల పోనిత్తు 
ఆనాడు బలుసవహాయంబు చేసితిని 

.యోనాయడు నినుం జావ నిచ్చునె రాజు! 
అదిగాక నీకు మేనల్లుడు విభుండు 
శీదనంబులో నిన్నుం. గావల్లూ శే! 
'పీలువ్రము: యోధుల వీలును రారాజు. 

2260 

125 

1260. 

'దలవుము నీకులదై వంబు నిపుడె rr 
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ఖ్యాతి! నెష్కసంగరభూమిగాని oH 
తాతయ్య మాయజూదయబులు గావు 
వలనొప్ప ఘో రావహావస్థలి గాని 16 
చలపట్టి పోర నీచావడి గాదు . 

పౌలుపొందు ఘవశరంబులుగాని నీవు 
పలికిన థనె బడ బాచిక ల్లానవు 

నలువంద దానననాయకు బ్రాని . 

బలుమాయలను బన్న పాండవు ల్ల బారు 1 
పోకు పో కిట యెందు బోయిన నిన్ను 
చీశాకుపరచక చేగాచి విడువ; . 

నని పల్కి ఘాోరదివార్థస్త్రంబుం దొడిగి 

గొనకొని ధథమువై గోల నేయుటయు . 
.గనుంగొని గురుండు గంగానందనుండు [7 
కనలి మిక్కిలి ఘటోత్క_చునివై దాకి, . 
విలు ద్రుంచి యరదంబు వికలము ల్బేసీ 

. చఛలమున వాయముల సారథిం దునిమి 

ఘనతరదివ్యమార్షణములు చొనివీ 
'దను జేంద్రు, దేవా 'మంతటను నించుటయాున్తు.. 
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వవనలేనూజునిపట్టి పదునాల్లు 

_భువనము బ్ల లలంగ  నద్భుతముగ నార్చి 

శాలాంతకుని లీల గద యొక్కచేత 
శూలంబు నొక చేత నూటిగాం బట్టి. 

గురుభీష్వకులమిాందం ఒగోధించి గదిమి 1285 

'వరమంత్రే, యుతముగా ప వై చె వై చుటయు 

నవి. 0 ము చండమూర్తాండ కేజముల 

వివిథాగ్ని లీలలు విస్ఫుభింగములు 

గృక్కుచు దళదిశల్: గృమ్మి యే తేర 
వష్కనం గాంచి భీష్యదో పలు లపుడు 1200, 
గరుడ పావక రె ద్ర, ద కమలొ ప్త ప్పకులిశ 

వరోణపన్న గ మేఫువాయు'బాణములు 

. నిగుడింప నవి యెల్ల నీటు గావించి 
-శెగువ నేకెంచిన దివ్యాయుధములు 
గనుంగొని గురుడు గంగానందనుండు " 1295 

జననాథుసోదరు ల్లగతీశ్ణరుండు 

గురుతనూభ వకృ్ళ పుల్ కుంఫినీథవులు 

వడి భగద తృబాష్తుకముఖ్యు 
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లవిరళ దివ్యశ్ సాన సము ల్తొనుప 

నవియెల్లం బొదినే సి యరోజెంచుటయును; 0 
అదియొల్లం బరికించి యౌాచార్యుం డుదిరి 

౦00౦౦దె మవ ప వ్ర ళయంబు లేతెంచె నింక 

వడి నాయుధరబులు వావానంబులును 
_ విడిచి కరంబులు వెన ముకుళించి . 

యెదురుగా నిలిచిన యీనేన లన్ని 1305 
బ్రదుకుట నిజము శె "ర్యముం జూసం జెల్ల | 
దెసే యెలుగె త్రి నైన్యంబులం జాటి 

,జననాథురథమువై 6 జంగున దాటి 
కారవాధీశుని కర మప్పళంచి t 
థారుణి లంఘించి తగ నిల్వుటయును; 1810. 
చిటిముడివడి యోాభశేఖరు లెల్ల . 

దుటుకున నరదముల్ దమికిరి నేన. 
లటువలే' గరితురం గాయ థావళులు 
'పటుగతి విడిచి చొప్పడ నిల్చటయును 
. సతిరయంబున ఇ నమృహోయుధద్వయను Bh 
ప్రతిభ నేకెంచి 'సేంభద్డీ ప్రీ మంచి ట్ట 
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భాలాతపములీల బలములమిోా౭ద 

కీలలు బర్వించి శేడించి మజులె 

దనుజాధినాథుం డంతటం బోక గెరలి 

ఘనరథ మెక్కి సత్కాండాసనంబు 1820. 
కరమున సంధించి కాండజాలముల రస 

గురురాజుమకుటంబు గదాలంగ నేనీ 

గంగాతనూజు నొగ్కట స్రుక్కుంజేని, 

సంగరంబున "ర౦ట నె సై ంధసో నొంచి 

రుని మూడింట గగ్గోలు గావించి 15825. 

సుతు నాల్లీంట గుదియంగా నేనీ . 

న భగదత్తు నేనింట్ల 

నారింట బాహ్లీకు నని దూలనే 

కృపు నెన్మి దింట భూరిశ్రవు పదింట . 

న్ఫపు సవశోదరుల ఫూనిళల నేనూట 188! 

నలుకమై చేని నైన్యము నుగ్దుచేసి ౨. 
మలసీ ) యాళకునివై మరలి" శోధించి 

చలపట్టి రథముపై 6 జంగున మః 
తలద్రైంప ॥ గమనించు భనుకంబు. గాంఛ్లి ॥ 

ఖీ 



968 సౌగంధిక, వృసవావహా రణ ము 

యరదంబు నూకి డాయంగ నేతంచి. శ్ర 
కురురాజుః గనుంగొని గురుం డిట్లు వలిశ 

_ మనుజేంద్ర మోమేనమారు యవస్థ 
దనుజాషినాథు నున్గ్చండంబు జూండు 

సాగవు మనసాహనంబు లిచ్చోట . 
వగతి నిడి మాన్చ నెవ్యరినశము 1840 
కోవంబు చాలించి గురుబంధుజరులం '." 
గాపొడి నిను నీన గాచుకొ మింక 

ర 
చేరి రక్కసునితోం జెలిమి వాటించు 
పోరాటములు మాని పు చేరవలయు. 
పడుచు పాపం డటంచుం బాటించవలదు 180 
పిడుగు కొంచెంబైన బెడిదంబె గాదె 
ఈ నరభోజనాధీ శ్భరు నెంచ 
నానాటి రావణు నంతటి మేటి 
యనిన నంతయు నిశ్చయం బని బెగడి | 
తనమది చింతించి ధరణీశ్వారుండు 180 

_ తనయులు హితులు బాంధన్రులు సోదరులు .' 
ఘన రొర్యూనరర్యు లు. గలనం గూలుటయు 
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దనుజనాథుని గాలం దరముగా డనుచు 

నునుజవల్లభుడు వేనురు దలంవుచును 

నుదనున లంఘించి మగటిమి డించి 1855 

యుదుటు దొలంగించి యుబ్బు దగ్గించి అ 

యరదంబు దుమికి చయ్యన తలవాంచి 
పరువడి నెడ సొచ్చి భళి యని మెచ్చి. 
కరము కరంబున గబళించివట్టి 

సురవై రి వదనంబు జూచి యం ట్రనియె 1860 

( దుర్యోధనుండు భుటోత్క_చునితో సంధి స 
థి | యునర్చి పాండపులకుసహవాయంం డై పోవుట 11 

న్స 

రికా 

అనభూత్త మోకు సవోయంబుగాంగ. 

జనుచెంపువారితో సావాస ౦ బేల 
'శాదుగా పాండవకెరవు లనెడు 
ఛేద మే మున్నది! ప్రై చీము నూహీంప 

వొగ వారు మేము బీ కొక్క_ట గా! 186 
.. వగవానివ లె నెంత పనులు జేనెద దవు 

మలనీ యుద్ధము చేయ మా మాం౭దంగాక 
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బొలుపాంద దూరను పోయివచ్చెద వె 
చను నింటగెల్చి రచ్చల గెల్వవలయు . 
ననెడిసాటువ ,నిజ మాయె మాయన్న 1870 .. 

ధనపతిమిాంద యుద్ధమునకు మనము 
_ చనుటకు నీదివశరకౌశలంబు | 
నీసాహసఫాఢి నేంజూడవలని 

మూనైన్యముల నెల్ల మరలింపనై తి (| 
నిన్ను సీశౌర్యంబు. నీకొశలంబుః పిగ్, 
గన్నులపండువగాం జూచినాండ 

మాయయ్య వాదును మాయు రే! మేలు 
నీయంత ఘను అవనీస్థలిం గల! 
యని ఘటోత్మ_చుం దన యక్కు_నం జేర్చి. . . 
తనరంగశకునినై 6 దనుకంబు సూన్ని 1380 . 

దనుజవీరునితోడం దననేనతోడం ' 
జని ధర్మ తనయునిచర ణాబ్దములకు , 
గంత మ్రొక్కిన గన్ థధర్మసుతుండు 
నరుసతో దీపెరచి వారి కందణీకి . 
“సరసలీలల నువచారముల్నేని BH 

ov . 
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. ధర వ్ర శంఖనాదంబు ఫవూరించె 

, తశళ క్రి ధర్మనందను నాజ్ఞ6 బూని 

యతివేగ నుభయనై న్యంబులు గదలె 

శరజా ప్పతనయదుశ్మానను జార 
ఖీ 

లరయంగ చెలిని విహ్వాలచిత్తు లగుచు 1390 

మొలకేసీగ్తులు ముగంబుల నానహింపం 

= దలలు వంచుకయున్న దగ నిరీతీంచి 
_గుదునూనుం డంత నర్కుుని సుతు గాంచి 

విరుగుట దిరుగుట వీరుల శెల్లీం 
గలదు నీతరమునం గలుగునే కర్ణ" 1395 

"అల ఘటోత్కచుని సావానముం జూచితివి 
నెలవుగా మాబుద్ధి నిజనూయె నింక 
ములును డాకంగంగాని మొగ్గ "వ్యాది 

. వాటకంబుగ మించి నాడరా 'దనెడి 

le విరుగడ తిరుగడ సీరుల"కెల్ల 

గలదు సీ తెరగున గజైచే కర్ణ (త్ర టు. 

లై ములును దాకినయాని ౩ ముద్ద కెవ్వారు (వ్రు న. 
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మూట యొక్కటి గాక ముణటీయొండు గలదె) 
పాలుపొందంగా మించిపోయిన సిగ్దు 
తలపోసు కొన్న నెంతయురాదు వినుము. 
వెక్కు.మాటలు నేర్చి ప్రే లెడువాని 
"ెక్కడినిద్దు నీ శేల 'నెంతంవ | 

పొగరు నుద్దండంబుం బుట్టక యుండ 1401 

సుగు లడంగించె రజోవల్లభుండు 
నిలుపును శాంతంబు నీతిధర్మంబుం 
దలంపుమి యిశనై నం దలదాశ నంత 
అనుచుం జిల్లులు వోవ నాడినమాట 
'లెనయంగ చిలుకులై వృాదయంబు గాడి! 1410 
"వనకముందజం జూచి వికలంబు నొంది 
వినియును విననట్లు వెన చేగుటయును 

=కక్రట్రీ నలకూబరుడు యుద్ధ మునకు సన్న ద్ధుండగుట 9ఆ 

అక్కడ సకల నె నై న్యసమేతుం డీనచు 

జక్కుల రాపట్టి చను చెంచు టయును 

మేం 'లెనయంగ ._ములుకు లై ప్యాదయంబుగాడి. (క, చ 
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'కుక్వార శౌర్యసందోహ ప్రచండ 1415 

గర్వితారి. మచదేభకంరీరవుండు 

'శీనుబలాఢురుండు ఫీనునేనుండు 

- భూమి తల్లడమంద భుజ గేంద్రుం డదర 

శారలు ద్రళ్ల దిక్షటము లల్లాడ 

భోరున ఫఖంబు. బూరించుటయును; 1420 

తనమరి నుప్పాంగి తమకించి భర్య 
శనయుండు నాగశేతను నిరీజీంచి 
' అదె విను భీనుళ ౦ఖా రావమహిమ 

 కీదనంబు చాల నగ్గల మయ నే మొ . 
_పదపదం డని బెట్టు వలికిన వేగ 1425 

9 ధర్మరాజుీమునొద్దపవచ్చుట 9త- 

_గదలి యాభీముని గదియంగా నేంగి 

తనకు య్రక్కిన వాయుతనయుని ,గు గుచ్చి 

యొనరం గౌంగిటంజేర్చి యుప్పాంయ స రాజు. 

పావని యవ్వ డాపాంచాలిపు త్తి 

ఛానించి సంతా షభ! రితుండై చూచి _ A490 

i 
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' యరదంబు డించి నెయ్యమున లాలించి 
తరుణికి గమలముల్ దండలు గూర్చి 
గురుతుగా నొకకొన్ని కొవ్వున నునిచి 
మరికొన్ని చిత దామములు గవార్చి 

కరుణతో నిఖలాంగకముల నమర్చి 1485 

అరవిందముఖనుతు లంగీకరించి 
కవల ఘటోత్కచుం గౌలగిట నలమి 
కువలయాధివుం జంతం గొలిచియున్నంత 

అమరావతిలో నర్జునునకు నారమండం భీమునకును . గుభే 
| రునకును నంభవించిన యుద్ధముసంగధిని 'జెలర్చట, 

తిలకింప నమరావతీప్రురంబునను 

బలు దెజుంగుల దిశౌవతులు గొల్బంను 1440 

తొలుగక రంభొది తోయజాననలు 

నలునున చెలరేంగి నాటకము ల్సలుస 
నాక గంధర్య కిన్నర యత గరుడ 
రాకేందుముఖులు వరాకులు చెలువ 
వోళీ మోరంగ జయంతుం డర్జునుండు 1445 
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మ్రోల గూర్చుండి యామోదింప్రచుండ . 

వలనొవ్ప బలువై భవంబులతోడం 
గొలువున్నసునగ రాజు కొలువ్రులోపలను 

నరుని వీతీచి యానారదమాని 
విరవొప్ప నందలు వినంగ నిట్లనియె 1400 

నరనాథ వవమాననందన యత్న 

గరుడ దానవులకుం గదనంబు గిగా 
నది విని మూాయన్న యనుజులతోేడ 
మదవతితోడ భిముతనూజుతోడం 

జనుచున్నం గురువతి చయ్యనం గదలి 14585 

యని'చేసీ పిదవ సవియుంతై యేల 
నలకూబరుండు నేనలగూడి వచ్చి 
కలవాంబుః గావింవం గదిసి యున్నాడు 

బలుక యల్టి మగుంగాని వరిపాటి గాదు 

అలకాఫురముఖెంతు కరుగు పొ మనిన 1460 

క్రి అర్జునుండు ధర్మ రాజాదులకడ 'శ్చీతెంచుట థ్రితా 

నమ రేంద్రు నకు యక్కి.. యాపాండుతనయ్యుం 
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డమితవేగమున రథారూథు డగుచు 
జనుదెంచి సాస్టాంగవిధు లాచరించి 
భీమ నేనాచార్య భీప్లాదులకును 
 నామోదమున వందనాదు లమర్చి 

తివిరి "వెద్దలచేత దీవన లంది 
కవలు (మొక్కిన వేడుకల గారవించి 
యంచితం బగు తనయరదంబుమింద 

పాంచాలపు శ్రీ త్రీనిం బటుగతి నునిచి 

సురవతి మయొస్గిన సుమడామళశములు 

చిరమణివోరముల్ చి తొాంబరములు లీ 
కరుణతో నొసంగి వేడ్కల నాదరించి 
ధరణీళువెంతం బంతము మోర నిలిఇ 
ఆసమయంబున యమతనూభనవ్రండు 
భానీల్లు కిన్న రవతినేనం జూచి 

_ తమబల మున్న చందము విలోకించి 
యమరనదిసూను నాననాబ్దంబుం 
గనుంగొని మొక్కి. 'యోక రుణావయోధి 

_ఘునయథురాత్తస గరుడగంధర్వ 

1465 

1470 

1475 

14830 
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బలముల రథికుల బరికింపు మయ్య 
కిల క్రొొట్టు చును దమకించు చున్నారు 

మోసము రానీక మున్నె కన్లలిగి 
౦నానై న్ధిముల నెల్ల నేర్పాటునేయు 

బలువిడి నేనాధిపతివి నీ వగుచు 1485 

నిలిచినకార్యంబు నెకవేటు చేవ; 

అన విని గాంగేయు డౌంగాక యనుచు 

దనరారునట్టి పదాతివర్ణములం 

గనుంగొని మొన నలగోలు గావించి 

సున యోధవరులం జెంగట భద వజుచి 1490 

హరులను నిరుకోనులందు నమర్చ్ 
కరులను భార్భ కఖాగంబులం జేర్చి. 

కరినై ంధవవదాతిగణముల చెంత 
సురవైరి గురుసుతార్జునుల చేమించి 

వారి చెంగట ద్రోణ జా _ప్రతనయ 1495 

భూరి శృ వ వ్రుల సిద్భుతముగా నునిచి 

వారికి (అఛావుగా వలనొప్పం గవల 

మారుతి భాహ్లిక మగధుల నునిఛ్రి 



ణ్ గస సాం గ్లిగ ఎప్కస నొపనారణము.. 

ఛారుః! నీల మ్ :భష్టిమ్థున నునిచి . 
పారక స యోధవర్యుల నెల్ల 1500. 
మోట సన కాల మొన కే చేర్చరించి 

యాపాండ వ్యాక ణీ కావిధం బంత 
గనివీంచి విజయఫేంఖంబుక బూూరించి 
ధనువు ప్రూయింంచి సాభనముబం బూని 
సుప జం 9 గనె యగుచు 1505 

గ నిల్చియుండి 'తేంపును జంపు మిగుల 
సలహాబయండు నానన నాథుబలము 

15:0 

లు చందం. నాయోధుల? తెజంగు 

గమకించుచున్నారు కదనంబువకును 
కనులంబునకును నొక్క_ండు వచ్చి యెంత 
వనీ వేని నటునంటిబవుయోాధనరులు 1515 
యొన చేనీనారు సముద్రంబువో భె 
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ఆవీర యోధుల నలఘు జేజంబు 
భావింప గన్ను లవండు వయ్యెడిని; 

మానవులే యని మసలంగా వలదు 
నీ నెద్చుం జూచెడ నెరయోభవరుల 

బలముల నేనాధివతుల నేర్పజచి 
కలనికి యరిమొనగా నిల్చు మనినం 
జని సర్భనేనల సమకట్టి నిలిపి 

ఘున భేరికావాళ సుంటికొ రావ 
ముల బెట్టుగా మిన్నుముట్ట మ్రయించి' 

లీ 

కలంగి పద్నాల్లు లోకములు భేదిల్ల 

తరుచుగా నసీంవానాదములు నేయించి 
నిరువమాటోవు(డై నిఖలనై నైనర్థిముల 

వేరై న యోధుల "పేరులు వాడి! 

భోరున కలనికిం బురికొల్పుటయును 
భేష్యప వ్ర తాపజ్బంభిత శ "ర్ధధనుండు 

279 

1520 

1580 

1 a. పేరి సయోధుల “పీరులు బాసి (క) 

b. పేనై నయోభుల “పేరుల జీరి (చ్చ 
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శక్యం డుద్ధతి రణభేరి చేయించి 

నైనికుల నెల్ల కదనంబునకును 

న సరు వేవేగ గవయించుటయును 

_ నురువడి నీరీతి నభయబలంబు 1585 
లరుదార మార్కొను నాసమయమున 

-భీరలు దళదిశల్ భేదల్ల మొరనె. 

దారుణనింహనాదములు నెలంెగె 

కరిబ్బంహి తేములు వక్క. సముగా' గూడా 

పహారిహేవ. లద్భుతంబై ని నింగి నింజె; 1540 

వరరథ నేమి గానమే లుక్విం బెర్వె; 

గురుతరకోదండగుణగుణధ్వనులు 

వెలనె పరాగంబు వినువీథిం గచ్చె? 

నిల తల్లడం బంది నెలగోలు గవిసె 

వీరు వొ రని యింతే వివరింవరాని 1545 

పోరు ఘోరం బయ్యె భూతలాధీ శ! 

 భల్లంబులను మించి పట్టిసంబులను 

శెల్లుబ్బి నురికి మిక్కిలి దాని'పెద్ద 
_ బృల్లెములను (గుమి బాకులం జిమ్లి 

కి 
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చెల్లుగా గదలచ భేదించి భిండి 

వాలమ్ములను సూల్సి వడినేగి ముసల 

జాలమ్ములను మోది చక శృసంఘము
ల 

నడుములు ఖండించి నరములు దెంచి 

తొడలు భేదించి కుత్తుకలు నుగ్గించి 

కరములు (దు దుంచి సత్వములు 'సూటాడి 

సరభస ప్రతిభ ్స్లచలమునం గినిసీ 

పాదలి ఖర్రాఖిడ్ది పోరడివారు 

యెదిరి ముష్టాముప్టి "సెడివారు; 

బాకులచే గు ద్ధి బరులు "పే చ్రోనులును 

చీకాకు మచి చంచెదిపారు; 

చూరీలచేకరాదూరీలచేతం 

చైరిచి చిందరలుగా జేనెడివారు; 

కదుమెరుంగుల చివ్వగడలచే బొడిచి 

తడయక చెంగున దాబడివారు; 

జిగి పెద్దయోా'బల చ గుదు లచ్చి 

వగటున దూరము వడంజిమ్థువారు; 

.. శెగువతో సురియల తగనేసి డాసీ 

981 

1550 

1555 

1560 
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లిఏవ్రుల దన్నుగా లంధుంచువార్యు 

ONY "క్ర చివ్వున గువ్చలించెడువాద* 1570 

my దూరి యావలదాటి దూ వెడువార్వు, 
గుంపులు నొంటిగా గోరించువహారు, 

1575 
గుంవుగా నొక్క_ని గుమైెడువారు, 
నివల క వల నుంచి మేశేంచువాడ, 
నవల కన్యల నుంచి యరు దెంచువారు, 
నాథ పరాకయ్య ననుంజూడు మనుచు 
'యోథావళోల మీాంద నురికెడువారు, 1080 
తలలు ఖండించి వింతగ నెగవైచి 
నెం లగో యనుచు నార్చి వేయెత్తునారు 
ఆరుదొంద కల్లిల్సి కార్భటు ల్చేని 
ఖా స రి ణః; గున్సగించెడువారు (క) 7 

% 
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వరిగి పొడువుం డని వెన్నంటువారు 

నలకూబరుం జేడి నరపతి యేడి 1585 

పొలియింతు మని చొచ్చి పోయెడివారు 

నలకూబరుయ నేన నరవతి నేన 

మలనీ నిల్యు డటంచు మూర్కొనువారు 

"కేజీల లేజీల భే యని నూకి 

నేజెలచే (నము నిగుడి వెన్నంటి ఖై 1500 

పొటించి రౌతును బల్బంబు హయము 
వేటారుదునెలు గావించి భేదించి 

కో యని యార్చి కగ్గోలుగా నరికి 
పోయిం! బాబు! శాబాసు! రని వ్ర లు గరచి 

అటు సివేముసై సదు లరి మురి ద్రుంచి 1595 

తుళుములనై 6. జొరం డోలు శౌహుకులు | 

గజముల గజముల గజివిజి గొనల 

నిజభుజాబలళ క్రి నిగుడి కవ్వించి 

* గ్ల నేజీలబే గ్రమి నిగుడివెన్నంటి (క్క 

గై నేజలబే గుమి సిఫడి'వెన్నంటి (చ) 
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కొమ్థుకత్తుల 'మొనకొమ్హు లాడించి | 

యిమ్ముల ) కురికించి యేసు గల్సించి 1600 
-ప్రైరాళ జయకాంత లిచ్చలం బొదల .. 

వారక పోరు మావంత వర్ణములు 

పదరుచు హయముల భటులపై నురికి 
తుది చాపకట్టుగాం ద్ర్యొక్కించువారు; 1 
'మొగముల నరుకుల ముదియుచుం జొచ్చి 1608, 
మొగి వాల్ల కల్లోలముగ నార్బ్చువారు; 

శిల్లుబ్భి వాయముల శేడించి త్య 
చిల్లాడముల కొద్ది చిమడుబారు; 

నూకించి గజముల నొదికల బడంగం 

జేకొద్ది జముదాళ్ల న్ల్లంజెండెడివారు; ౧6౦10. 
తెగువ సామంతులం డెగటార్చువార 

లగుచు జె న్నొందె మవారణభూమి 
అప్పుడు గాంగేయుం డమౌరేం ద్ర సుతుడు 
తప్పక చూచి యుద్ధండకోపముల . 
భోరున నరదమఃలో బోనిచ్చుటయును _ 1615 | 
మూరుతి ' ద్రోణుండు మార్తాండసుతు(శు 
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శకుని బాహ్లికులు నైంధవకృపులు 

నకులుడు నాచారస్టనందన నోము 

దత్తిలు రథము లుద్గతి బోవ నిచ్చి 
లావి ర్త 

మ_ర్టిల్లి బవాభఘోర మార్చణంబులను 

దురుసుగా నెడ లేని తొలుకారువాన 
గిరులపై వస్షి ౦చు కాయను బర్వించి 

తరమిడి తురగ వేదండసంఘముల 

గరుడుల యముల గంధర్యవిభుల 

నరభోజనులను గిన్నరకులాధిపులు 
ఫురుడింవరాని కింవురువ శేఖరుల 

రథికుల దొరల సారథుల మావతుల 
రథ కేతనచ్భ త్రరథ్యసంతతుల 
ఖండించి దండించి గనెలు గావించి 

చెండాడి భేదించి చిద్రువలు చేసి. 

సమయించి తెగటార్చి చంపి మర్దించి 

తుమురులు గావించి త్రుంచు నమేళ 

జవ కరు లివి హోరు లివి రథావళులు 
ఇవి ఛత్రసంఘము లివి కీతనంబు 

1620 

1625 

1650 
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లివి ముక్కు. లివి చెన్ర లివి మస్తకంబు. 
లివి పక్క. లివి విక్క. లివి భుజాలతిక 

వివి హు ౩ _స్పవద్మ ంబు లని కొ భ్లటంచు. 

నవయవ ఖేదంటు లరయంగ రాని 

సంగరం బొనరించు జనపాలవరుల 

బొంగుచు ధననాథపుత్తుండు గాంచి 
సార సారెకు మౌర్షి సారించి దినష్టి 

నారాచ మంకించి నయనాంబుజముల 

మినుకైన మినుగుర్గు: మెండుగా రాల 

తనయోభవరులతోం దద్దయుం బలిె 
మాయన్నలార యామానవాధిపులు 
నేయుకయ్యములు నీథీంచితి రిపుడు 
ఆరూఢి వూరు యకూధీళుతోడ 
సారె పల్కి_నప్క పృతిజ్ఞ లు చెలట్లనలయు 

మసల సామ్థాన్యవు మానవు ల్ల ల్లారు 

కసీదీర యుద్గంబు గల దిం దరీకిని 

__ధవళవాహనుం డల్లతాళశకేతనుడు.. 
వివురుచుం గరలి నాదిక్కు. చూచెదరు 

1685 

1640 

1645 
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వారితో నేబభోరవలయు వేగంబె 

ఫఘాూోరాజిం జీరికి గొన రంత వారి 

రణభూమి తక్కినరథికులతోడ 
గణుతింప నని “గెల్యగాం దగు మోర; 

ఆని తనసారథి నదలించుటయును 
గనుంగొని యాచిత్ర, గాత్రు డి | థీనియ్ 

అనఘాత్మ మానవు అన నోత నీకు 

పనువులు చేత దిక్పతుల "గల్బితివి 
_అెలిని వీచ్చుకలపై దివ్ధనారాచ 

ములం బూనం దగవాసె! మోవానాకార 

కనలి కోపింప లోక ప సృభుల్ణారు 

నిను మైర్రాన పనిగశ్రాసే చేను గలుగ 
మనుజిల దనుజుల మర్గించి వత్తు 
నను జూడు మానవనాథులం జూడు 

మని పల్కి. గంధరు్షి లర్వది కోట్లు 

కికుకతో*"నడువ గాంగేయుని డాంకె 
కరకరకదనభీకరులై న గరుడు 

 లిరువదికోట్లు బెంవెక్కి, యేతేర 
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చెలగి కవ్వడిదాంకె చిత్రనే నెనుండు 

_నలువదికోట్లు పద్నాలుగసవేలు 
కన్న రబలముతోం “"గేయూరభుజుడు 
ఇ న్నాందంగా భీమనేనుని దాగే : 
దిశలు 'ేదిల నార్చి శెగి విజృంభించి _ 1675 
దశకోటియతు లుద్దండత నడువ 
మణికెతనుండు దారో మారాండసుతుని 

రణభయంకరవరా క మ్ బలాన్వితులు 
ఫఘాోరసావాసు లారేకోట్లడై తేయ 

వీరులతో వృధ జలింపం "గదలి 1630 
.భఘోటశాసురుందు దార్కొ.నియె నాణార్యుు 

= థాటిగా బవుచతుర్లంతులతోడ 
'ననుపమ 'జయసావాసాంకుండై మారు 

కొనియె జయంతుండు గురుతనూభవుని; . 
. _ముప్పదికోట్ట కింపురుషులతోడ 16085. 
నిప్పులు గ్రక్కుచు నిరపమళూల . 
ఇారియ 'సేగుడి మార్తాండ కేతనుండు 
శరసంబునను చాష్లాసనిం దా; 
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తక్క_క దాడి యుద్ధము నేయుచుండ 1690 
నాసముయంబున నంబుధు బలంగ ఈ 

_జాసురదళదిశాభాగము లీ 3)ల 

మహిత శ "ర్యుండు పాడింబానందనుండు 

బవాు భరి తమ్మటపటవానిస్సాణ 

దాంధణ దంధణ ధణధణంథాన 1695 

బంధురారావముల్ వరంగ మ్రూయించి 

అతిబలోద్దండ దె తాస్టదినాయకులు 

హితులు నెచ్చెలికాం డృ నేకులు గొలువ 
కరకరో నొరసీ సంఖ్యల శెక్కుడ్రేన 
కరినై ౦ంధవవపదాతిగణములు నడువ 1700 
జని మహోద్ధతి యతనై న్యంబు జాకి 
గనలి దానవకోటి గవియించుటయును; 
మేటిరక్కసు లుక్కుమిారి యయ్యత 
కోటుల ఘోరరతోబలంబులను. 

గరుడనై న్యముల జీకాకుగాం జంపి _ 105 
వరుసతో గంధర్వవరులం జెండాడి 
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కిన్నర నేనల గ్ టణంగించి 

. వన్నుగా వారణ పృతతులం దునిమి ' 

పాలుపాందోనట్టి కింప్రురుషులలనూాల్చి 

నలహబరునిమిాంద నడ పెంచుటయును 1710 

mo ళు. డొనర్చిన యుద్ధము Dar 

ఆవేళ జూంగళుం డధికరోవమున 
వేవేగం జని మైత్యవీదలం జూచ్చి 
రణదకు లగు నతిరథమవోరథుల 
గణనకుమోాణిసన కరితురంగముల 

చానవమానవదళములమోా(ద EU 
వూనికం గదియించి భోరున గదలి 
ఘనతూరన్థ్ర భేరిళంఖములు ప్య్తూయిరచి 

' వనదముల్ గిరులవై వర్షించులీల 
చండకాండములచే సకలనై నర్జిములం 
జెండాడి చట్టలు నీల్చి గర్జించి ' 1720. 
కాండలు దునిమి పక్కలు చక్కు. చేనీ 

.. గుండెలు నలిచి ముక్కులు చెక్కివై చి 
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తోడలు పొదంబులు తునియలు చేసీ 

నడుములు మెడలు ఫేన్న ములు గావించి 

మెండైన రథికుల మేదిని గాల్చి 

. మండలాధీశుల మదము లణంచి 

 సురవైరిణు నంపసోనలు నించి 

భరి వ్ ల సీంహనాదములు నేయుటయు, 

నరభ్థాయ ఖా భాంతి నిల్సంగ లేక బెగడి 

పరువె్తై నర చె బై త్యబలము నల్దడల 

కడువేగ తురగసంఘంబులు “జర 

నెర 'యోధభవర్వూలు నీల్తీరి భరణి ; 

అలిగి యంతట బోక నాజాంగలుండు 

బలువేగ ఛారుణీవతులపై నడిచె 

కనుంగొని యాఘటోత్కచుం 'జేష్టమిరి 

“మొనం జేసి నిజనై న్యములం బురికొొల్సి 

రాకురాకుం డటంచు రహి నార్చీ పేర్చి 

దీకొని నిల్చి గడ్జంచి వల్క్యుుటయు; 

తమకించి మదగ “కం ద్రముల పై. బొదలి 

గనుకించి దుముకు సీరగనుల చందమున 

i 

29 | 
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మొననీ రాశీసనై న్యముల జుట్టుముట్టి 

ధసువ్ఫలు దివ్టసాధనములు గూల్సి 

వరువడి గొడుగులు పడగలు డుల్సి 

యరదము సారథి హియనులు నల్సి 

రథచ క వితతి భరాస్థ లిం గూల్చి . 1745 

రథిక శేఫరుల నీరను లణంగింఛి 

| యరినురి సురవైరి కడ్డమై వచ్చు 
i నర చైత్యవతుల | పద్నాల్టుపద్డ నుల 

i బెట్టుగా వీనుంగు సెంటలుచేని ॥ 

' శట్టల్యతో,ఘటోత్క_ జుమకుటంబు 1750 
పొట్టు గావించి నేర్చున విల్లు ద్రుంచి 

దిట్టగా కవచ మిం తంతలు చేసీ 

వాయసారథులతోడ నరదంబు6 గూల్చి 

. రయమున జనుదేర రావ. నేళ్వరుండు 

'వేరొక్కరథ మెక్కి వి ఖ్లూండు ఛాల్చి 11/55 

. నారాచ “మొక్కంటి నారి సంధించి 

. సారవె' వై శ్యొనరస దృళుం దై. మండి 
థీడై జూంగలు దిక్కు నీతీంచి-. 
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ఓరి యమాధమ యొగి నిన్న యబట్టి 
ఘాోరబాణంబులం గూల్చక విడువ 

నని యార్చి యేసిన నమ్మవోశరము 
ఘనరత్న మకుటంబు ఖందేంచుటయును ; ; 
సుర వెరి మజీకొన్నిసునిళి తా శ్రనుల 

హరులను నరదంబు నవనిపై. నూల్చి 

సారథి మడియింంచి చక క్రము బ్ల్ర)ంచి 

ఘోరాస్త్ర సముల మేను గుదిగొన నేనీ 

యూనిన  యరదంబు నొగి నుగ్తు "దేసీ 

పూనిన విం జ్లెల్ల పొట్టు గావించి 

కడకతో ఖండెంచి కాండజాలనును 

నడిమికి రెండేసీ నజీకి చెండాడి 

యతనికి నడ్లమై యరు దెంచునట్టి 

శతకోటియతుల చక్కు... గావించి 

పన్నుగా నెడసొచ్చు పడియారుకోట్లు 

కిన్నర శే, ఇ స్టుల గీ టణంగించి 

మొనసోచ్చి వర తెంచు ముప్పదికొట్టు 

ఘననిద్ధసాధ్యుల గనెలు గావించి 
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గరుడుల పదికోట్ల గరకరి జం"పె 
పరగగంధర్వులం బదకోట్ల దునిమి 

ఏవయుట తొడుగుట లెటుగ రాకుండ 

సాయక వృష్టి-చే సకల్తనై న్యముల 1780 

గదిమిపారయ దోలి గద్దించి యార్చి. 

యెదు రెన్వరును శేమి యేచి జూంగలుని 

గదిసి మించులు గుబ్కు_శాండ రాజమున 

మయొద దూర నాటించి యిల గూలనేనీ . 

కనలుచు మొల నున్నఖడ్డ మంకించి _ 1785 
యొనర కంఠము ద్రైంచ నుంకించుటయును; 

తిథి సలకూబరుని యుద్ధము థి 

నలకూబరుండు దానవనాభథు( గాంచి 

యులుకుచు నొక వీలిబజూో త్రబాణంబు 

నారి సంధించి దానవ నాథుమాంద . 

పారూఢిమంత్ర త్రవూర్వకముగా నేయ 1790 

ఫాసతరవిస్ఫులింగ ప్ర వ కాండములు . 

ఫనువడ దశదిశాభాగము ల్నిండ 
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రవిసహా న్రృవ,ఖాభాజితం బగుచు 

పవనజుతనయు మై 6 బర తెంచుటయును 

నరుం డది గాంచి తా నారాచ మొక్క 1795 

వరుణాస్త్రమున ద్రుంచి వైచినం ణాకలి 

నలకాబరుం డిం ద్ర నందనుమింద 

. నలుక రెట్టించి ద్రైవ్లో స్ర్రంబు నొనివీ 

నలువంద వాయుబాణంబు సంధించి 

బల్ముకోధమున ద్రైత్యపతి నేయుటయును 1800 
సురరాజనూనుండు సురనదీనుతుయ 

సరగున నాదిత్యళరము వీషీంచి 
యవలీల బ్రహానా గాత్రజాలముల 

నవిరెండు వారింవ య కశొసుతుండు 
గంగాతనూజు సై గరుడాంబకంబు 1805 

బొంగుచు నరునివై భూధ ర్మాన్హంబు 

పవననందనువట్టిపై మేఘశరము 

తివిరి వెల్లూర్చి గద్దించి యేయుటయుం 
ఆరనీ భీషుండు రొద్రాన్రంబు చేత 
గరుడసాయశమును ఖండించి వై 1810 
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కులికమార్ల్షణముచే గురుతనూభ వుడు 
పొలియింశో నఫ్పు 'డాభూధ రాన్త్రంబు 
గంధవావాళరంబు గాండీని నూని 
కంధూరాశుగము వక్కలు సయుటయును 
రూఢిగా బ్రవాశిశోనామకంబు 1815 

గాఢవిన్ఫూ ర్త రుల గాండీవిమింద 
పోట దివ్భానారాయశణా స్త్ర న్స ంబు 
భీకర వ వతిభ చే ీష్యని మింద 
కలిత? గ్రృచండాంధకారబాణంబు 
సొలవక. ? నాచార్య సుతుని పై వ 6 జొనిపి 1820. 

అగి ఫఘటోత్కయండు గూాలుట ధ్రయా- 

చలమున నలిరేగి ళ క్రి సంధించి, 
యలఘటోత్క_చునిపై నలయించి యేనె 
వంచింవక కిరీటి వె వైన్లవాస్త్రమునం 
దుంచె నా బ్రవ్వాశిరోనామకంబు 
లో 
నగణితం చన దైన సారాయణాస్త్రంబు 1825 

నిగిడీ. తచ ర మున నిలివె భీష్తుండు 
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సహారిదశ్యశరమున నంథకార్యాస్త్ర 
మరుదుగా దునుమాజ నావార ఫ్రసుతుండు 

గురుడు మవోదివ్యు భూోరబాొణములు 
బరివీన నవియెల్ల భగ్న ము ల్పేసీ 
కములభ వాండను బ్రలంగ మార్తాండ 
రమణమె చని ళక్షి రాత నేళ్వరుని 
ఫాలంబు దాశీన వతముల్ విరిగి 
తై లంబు గూలిన చందంబు దోంవ 
వాలదిండి మూకలు భూతలాధివులు 
గలగి బెల ఘటోత్క_ చు. డిలంద్రె ఖే 
తనతనూభనుపాటు ధననాథుతనయ 
ఘనతరోద్ద్ధండవి క మళ కీ గాంచి 

అథి భీముని యుద్ధము ధ్రిత్రా- 

యనిలతనూభవుం డ శు శ్రుసంఘములు 
కనదు గ గ్రవిస్ఫులింగముల కాండములు 
"వెినంగొని కన్నుల బెట్టుగా "రాల 

ధనువస్త్ర చయము రథంబువై పై వైచి 
నిట్టూద్సు వేడుముల్ నిగిడి “యుప్సాంగ 
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ధట్టించి యలదండధరుండో యనంగ 
గిరినుండి యిలకు లంఘించి యేతెంచు 1845 

వారికిశోరములీల నరదంబు దుమికి 
యదలించి బొదలి కో యని యార్చి వేర్చి 
గద కరదగ్యాయమున కబళించి నడచి 

చని మసహోోద్ధతి యత నె వైన్యంబు దాం 

మునుమున 'నెదిరిన మొనల ముట్టాడి 1850 
రథికసారథుల ధ రాస్థలిగనాల్సి 

యధికవేగంబున నరు ీజీరలాంచి 

నలకూబరుడు ఘోరనారాచతతుల 

చలమున ములుదూర్చ సందు లేకుండ 
"కాయ మంతయు నించంగా నవి సడ్డ 1855 

శేయక గని ఛీనునేనుం 'డాఘనుని* 
రవికోటి సం కాశరమణీయరథము 
నవలీల రేణువులై. రాల మోజే. 
అట మున్న 'రాజరాజాత, జుం డుదిరి 

దుటుకున నరదంబు దుమికి పోనురికి 1860. 
వేరొక్కరథ మెక్కి. వెస జన నదియు . 
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ఘోరగదావాతి గూల్చి మోదుటయు 
ధననాథునూనుం డంతకుమున్నె దుమికి 

చని యొక్కరథ మెక్కి చయ్యన నడువ 

ధీరుంై. భీముం జాతేరువై నురిక్ 1865 

భోరున నొగలంట బొసంగ సంధించి 

గిగగిరం ది ద్రిఖ మిక్కిలి పైకి నెశత్తి 

శరకరి ఛన్నంబుగా థాతి త్రి సరా దె 

అట మున్నె దాటి యకెహోధిపట్టి 

పటువేగమున నేగ వవమానసుతుండు 1870 

ఆర్చుచు నాతని యరదంబుమింద 

గనార్చుండనీయక గోరించుటయును 
యత రాతస యోూధవరు లరువదికోట్ల 
యతేతనయున కడ్డ మేతేర 
తమకించి తనగదా దండఘాతమున 187 

నిమిషమ్మాత్ర ంబున నీరు గావించి 

నలకూబరుని మంద నడువ నా ఘనుని 

జెలికాండ్రళ వడి కోట్లు శితసాయకముల 
బరపి మారొ్కానిన నాబలియుర నెల్ల 

వ్యా 
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ధరంగూల్ని నడువ గంధర్వులు నాట్లు 1880 

కోటులు గృమిన గోరించి మోది 

ఘూ” “టక్షంపుల గనాల్చి కుంజరఘటులం 

గరకరి వధియించి గద ద్రిప్పుకొనుచు 
వరబలోద్దండుడై వచ్చుషుండంగను 

దనుజుల “యతుగంధర్యులం గనూవల్ప్చి 1885 

వసజముల్ చ₹ైకొన్నవాండీతం డనుచు " 

చెప్పరంబై న భీతిని దల్లడిల్లి 
చప్పుడుల్ క్రాలీంచి చలములు డించి గా 

చతురంగబలము లచ్చట నిల్ల వెరచి 

పతి నొప్పగించి నిబ్బరమున నరిగ 1890 

అంతట నాకు బేరాత్త జుం డలిగి | 

పంతంబుతో సార్యభాముపై నెక్కి. 

.వవనతనూభనవుపై గవియింఫ 

గవిసిన నామ _త్తకరివిరాంద దూరి 

పటుగదావాతీని కుంభస్థ లం బవియ 1£95 

చ్రేటు వేయగ చండ చేడీండంబు చెగడిక 

= * నటుజే య చండ వేదండంబు 'బెగడి, 
ళో. (4. 
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కళవళమంది ఘీంకారము చేసీ 

తలకి యొక్కించుక ద వ్వరు బెంచి 

అత్తరి తెలి వాంది యాదిగ్ధజంబు 

మ  త్తిల్లి భీమువై మరలి ఇకెంచి 1900 

కరమున గట్టిగా గబలళించివట్టి 
భరణనుల్ గదియించి చలము రెట్టించి 

కొమ్ముల గడించి కుమ్మిన నతడు . 

పమ్మి తుండంబులోపల నింత చెళభీకి 

జిలిబిలి రావును చం జిక్కి. వెడలి 1905 

యల రారు చండవమూార్తాండుని లీల 

దప్పించి వురపించి జెరష్టంబు మించి 

గుప్పున గదకొొద్ది గుమ్మి పోనీక 
వాల మంకించి 'యావర్ణముల్ దివి దిస్ ఓ 

వేలారువిధముల వేలు పెట్టి ' 1910 

పాదముల్ తుండంబు బంధించి ఛార్రి 

మూంద నెంతయు పీల్ల మెరముగా నూకి. 

దీనత్య ముందించి దిటము దూలించి - 

_పోనీక సర్వాంగములు గుద్ది వైచె 
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నలకూబరుండు. నంతకు మున్నె కలంగి 

తోలగి వేదండంబు దుమికిపో నురికి 

గంరుదివ్యు రథ మెక్కి, కోదండ మొకటి 
ధరియించి ఘనగుణధ్వని చేసీ క్షదిసీ 

వరళ రాసారముల్ నర్షి ంచుటయును 

కరిహరిరథ యోధగణములు గమ 

అంతట జాంగలుం డతిమూర్యగ చెలిని 

యంతకు గతి నట్టవోసంబుచేసి 

వరువడి యేతెంచి వవనజు దాశి 

_ సురుదిరాంబకముల సోనలు ముంచె 

అడరి నియంతుం డత్యంత "వేగనున 
కడుసార్య భౌముం డగ్గరం జేర నేయి 

వు _స్తకంబ్దు కరంబు మహితాంగకములు . 

ము "స్టరించుచు దువ్వి ముదము గల్పించి 

"జర దే రష్టంబు తముకంబు దర్పం బవార § 

శౌెర్య్భంబూ . చలము రోవంబు 'ెప్పించి 

'వదరుచు గజరాజువై నెక్కి. నిక్కి 

కదిసి ఖీమునిమాంద గవియించుటయును 

1915 

1920 

1925 

1080. 
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అంతట నమైటి యండటణి వాద 

నింత కయ్యము చేసి వెస విజృంభించి 

“మొనలు ఛదించి తెంవున “పెంపు మించి 

ఘననై. ని నికులం గూల్బ్చి గజములం బేల్సి 

యరదముల్ చెండాడి హారుల నుగ్రాడి 

పారిబొరి కాల్చ్బలంబుల జక్కుచేసి 

యోధుల జంపి మహోోద్దండథ క్రి 

సాధనావఖుల విచ్చలవిడి ద్రుంచి 

శరవాలముల(బట్టి కరులతోం గరుల . 

 వారులతో హరుల రయంబున మోంది 

కట్టల్మతో నార్చి కవియవచ్చుటయు 

బెట్టుగా నుండి కుటేరనందనుండు 

_అథినలకూబరభిమ సేనుల సంవాదమార్శితా- 

ర్రహ్మాండభంగ మార్ పటపట పగుల 

మరిపొనీ పొవని కనియె 

ర యతగంధర్య భై తేయ 

వరుల జూతునుగాని వరబావాుుశ క్రి 

తే08 

1985 

1940 

1945 
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నినువంటి బల "ర్య నిధిని మే మెందు ల్. 
గనలేదు వినలేదు ఘను;ండన్చు నీవు. nO 
నీ సాహసఫా)ఢి నీబావాంబలిమి 
నీ సముద్దండత నీగడా వ వతభ 

నీ మవ+టోపంబు నేం పొచినాండ 

ఫీమునేనుండ నీకు భీముయే సాటి | 
"కాక యన్యులయందు గల దె యీ. మహిమ 19:5. 
మాకు ని౯ా జూచిన, మది సంతని ల్లె 

_ గట్టివాండవు తల్లి ల్లి గర్భంబునందు 
పుట్టిన నీవలెం బుట్టంగా వలయు 

_మలన్ నిన్ను వధింప ముది దోంచదయెర్ట , 
కలుగండు నినువంటి ఘనుడు లోకముల 1960 
నరదంబు బాణబాణాసనంబులను 

- నెరళక్షి జూడంగు నీయందు లేదు 
హరిహర బహ్లోదు లటు నిలగంజాల 

రరుదుగాలో జూడు బహి స్త విరా శరను 

బ్రన్నా రసంబున సీల్లయగ వలన 1065. 
దన్న నీ వెంధైన “'సపగును "వేగ 
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అన విని య ట్లను ననిలనందనుండు 

ధననాథతనయ యొంతటి బల్మి నాది 
నీసాహసం చెంత నే నెంతవాండ! 

దోసంబు నన్నెంచె ద్రోణుం డుండలను 1970 

గురు కృప కృత వర్మ గురునుతు లుండ ' 

నరఘటోత్క_చ సింధునాథు లుండంగను 

తగిన బాహ్లిక సోమదత్తు లుండలను 

బొగడొందు భూరి శృవుం డుండంగాను 

జగ చేశవీరుండు శకుని యుండంగను , 

నగణితం బైన మాయన్న యుండంగను 
పరశురాముని గెల్చి వఖ్యాతి గనిన 

బిరుడాంకమర్నా ర్తి యాఖిష్థు డుండంను 
వన్నె కెక్కిన 'యోధవరు్యు లుండంగను 

న న్నెన్నందగునె కిన్నరనాథతనయ 

వీరుండ వనుచు నీవే నన్నుం బొగడి.. 

పోరిలో వెన్నిచ్చి పొమ్మన్న దగునె! 
మొననీనవేళల మొన నిల్య లేక 

వెనుకం దీనీన మె విక విక నగర 

1975 

“1980 
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వల నొవ్చంగా రాచవారము "మేము 198 

కలనై న విరుగడ గాన మాయయ్య 
తొలలక నీశేనలో౮నాడ నిన్ను 

“ కళవళవజుచి చీ కాకుగాం దరిమి 

పూనికవిార మావఫవురము గన్లొనక 

నే నెందుబోయెద నిటు చూడు మనుచు. 19% 
కొదకక కాలాంతకునిలీల నార్చి | | 

గద ద్రిప్పుచును మహోగ్ర తవచ్చుచుండ 
నలకూబరుండు వాయునందనుమిో:౭ద 

నలుక మై కమలభ వాంశుగం బేనె 

చేసిన నది పటుహేరాళభాను 1995 
భాసురపావక వ్రతిభాసమాన 
మగుచు పం శేబఫపాండముల్ నిండి 
తెగువతోయాడి యేశెంచు నవ్వేళ 
కని యర్దునుఃడు పంక జభ వొ త్ర ంబు 

ధనువునః బూని మంత త్రయుతేంబుగాల 2000 

కడకతో నేసిన ఘససోయకనులు : 

తడవు బోరాడి యంతట కాంతి బొందె 

me Mee rie! 
WE y 
rm 1% (a 
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చూరుతి యస్వుణా వముహనీయశరము 

ఎరవోవుట నార్చి బెట్టుగా నేని = 

కలకూబరునివిరాంద నలు వగ్ధలించి 

చలమున' గవియ నాజాంగలుం డపుడు 

ఏడ సొచ్చి యరికట్టి యిషువరంవరలు 

జడివాన ంరిసినచందంబు దోంవ 

పటుళ క్రి నిగుడించె బవుయోధవరుల 

భటు లశ్షములు గజపం క్తులు గవిని 

యమున ననిలనందనుండు 

ఆనైన్యముల నెల్ల నవనివై 6 నూల్చి. 

జాంగలునరదంబు జక్కుుగా మోది 

పొాంగుచు ధననాథుపు ట్రై త్త వెం గవినె 

అగ్ధలికనువచ్చు నాఖీమః గాంచి 

ఛ్యిళ్లె చేనలు భీతిల్లెం గరులు 

వీరపుంగవు లెల్ల వెన్నిచ్చి చనిరి 

పారిరి యోధులు పర చె నశషములు 

వేరైనరథికులు చెంసై నదొరలు . 

తై. నై నచెలికాండ్రు దిక్కుదిక్కులను. 

2005 

£010 

2015 

2020 
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ఇదరిపోనుట గాంచి చెలగి భీముండు 
బొదలుచు య మే.ళువుత్తువెం గవినీ 

_ గదవహా స్థయుగమున గట్టిగాం బూని 
వదరుచు నమ్మవోబలియునిరథము “ 
తోలగిపోనీయక తుమురుచేయుటయు 40% 
తలకి య'తే.శనందనుం డటమున్న . 
వెన్నిచ్చి పారిన వెసనంట దరిమి 
యన్న రాగ జుండు మహారాద్రుం డగుచు 
గడియ చేకేంచి వెక్కనముగా” నార్చి లం 
గదగొని మోదిన కళవళమంది 2080 

దంభోళిభారచే ఛారుణీధరము 
కుంభినిం గూలిన కొమరు దీవీంపం 

చెట్టు మూర్చిలి లేచి జేర్చి కుబేర 
పట్టి యొక్కరథంబు వైకి లంఘించి 

_ ధనువు సంధించి సాధనమ్యులు పూని 2085 
యనిలాతృ జునిమోయద నరుదెంచుటయును 

 అంతేని యంతు డత్యంత వేగమున 

నెరతయు నాదిగ జేంద్ర ము నెక్కి... 
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వెస మ స్తరించి కవించి నూంకటయు 

వసుథాతలాధీశు వడువున నేగి 2040 

శలవాంచి తుండంబు తగసాచి పొడువ 

'తలకక మారుతి _ఫర్యంబు మెరనీ 

చెలుచ నొక్కింతయు బెళికి యోరైన ' 

'శోలగనీక గజంబు దుమికి 'గృుమ్తటయు 
అది దప్పి మట్తి త్ర వేదండకుంభ్రములు 9045 

గద కొద్ది జదిపిన గకవిక నొంది 

యాలోన "తెలివొంది యాదిగ్గజంబు 

శీలున చులున గడించి మించి 

'చిమ్లి క్రుమినను ఖచిక్కున నాల్డు (క్రుషి . 

కొమ్ము కత్తులు గాడికొనలు చేల్వెడలి 2050 

wip ఫీముండు మ ఖం ర్భిలుటో కటా 

మొనలు చూపిన బెట్టు మూార్ఫిప్లి పవన 

తనయుండు రోంజుచు థరణివై _వాలె 

పవనతనూజుని పొశుల్లం జూచి 

. భువనైైకవీరుండు “'పురువాధాతసుతుండు 

* 
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నతని నెచ్చెలికాండ్ర, నరువదికోట్ల ' 
శ్రతసాయకంబుల జీకెకుపఆచి 

గరుడ కిన్నర యవ, ఖచరుల నూట 

యరువదికోట్ల "యోభఛావలళిం దునిమి 

మునుమున్న మున్నూట ముప్పదికోట్ల 2075 
దనుజగంధర్వ యోధుల చిక్కువజుచి 

బెడిదంపు వీనుగు నెంటలుచేసీ 

తడయక చేవద తంబు పూరించి 
' యరదంబు రాజరాజాత్శ జుమింద . 

వరపుచు పడియున్న పావనిం గాంచి 2080 

యమరేందృ ద నందనుం డడరి నోకించి - 

క్రమమున ్గాంత థై ఏ ర్యస్వాంతుం డగుచు. 

సరదంబు డిగి యెత్తి యక్కు_నం జేర్చి 

త్ రగ్గు 'నెత్తురులు 1 పోదుడిచి హో యనుచు 

మోముమోమునం జేర్చి మూర్చిన్నీ శెలిసి 2085 

ధీమసంబున నలుదిక్కు...లు జూచి 

యల శీ శ్రీదనందను నదలించి, గదిమి 
యలవద కన్నులు నృశ్సు ఈులు దుముక 
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వలునురు వీతించి. పాంచాలి చెంత ( 

వలనొప్పంగా నుంచె వాయునందనుని 2 

_పాంచాలవుత్రియాం ఆ. బనమానసుతుని 
గాంచి శోకించి కన్తవ నీరు నించి 
విలవించి విలవించి విధిం దలపోనీ 

తలయూచి తలయూచి తడంబడి వగచి 
ముప్పిరిగొను పెనుమూర్భల(బొదలి 208 
తెప్పిరి యడలుచు దీనత్వ మొంది 

పవననందనుమిో౭దంబడి వోూదుకొనుచు 
కవగూడి యుసీరిెెకాయ లంలేసీ 
కలి త్యాశుకణములు కన్ను లదుముక - 

_ నలబింబముల బోలు నధరము ల్వణక 210 

_ వోవీరశేఖర! వో పాణనాథ! 

పహోవి క్ర మాటోవ! వోవంశదీప! 

హాపారదునందన! వోపుణ్యమూ ర్తి; 

హోపాననచరి త్ర! వోదయాజలధి! 
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గని కెంిటంజేర్చి పొసగ లాలించి 2105 

నావిధముల నయములు పలికి 
నయము ల్వేసీన వినక 'నేనిన్ను 

నిచితి నెంత పాపము గట్టుకొంటి 
రమొంద నెందైన స్రీ లకు బుద్దు' : 
౧రప్రుగా "విడతల నుండుట నిజము . 2110 

“'మోంద నామోంద వీరజాతుండు 

'-మసచిక్తుడై దయదవ్పెనేమొ. 
1ొని నాకు 'నీజీన మిచ్చితిని 

లో pene) 

నాథ నే చలపోరినందులకు , 2116 

స్రాణవోనియు నవఖ్యార్థితియుః గలిగా 
నలయాధివుబుది కొంత కొంతే నం 

“విం జేర్ప కనుభవించితి నింత ఫలము; 

తుల దీకొని మారుబలుకుచు మెలగప , 

కులకు చెక్కు... మోసములు రాకున్నె! 2120 

“నుచు దుఃఖంచు నయ్యంభో జనుఖిని 

( 

క్, 

| 



814 స్తూ ంధిక్మప్కృసవావహ రణము 

అవి రి ద్రవ అర్జునుండు ఊరార్చుట వ. 

గనుంగొని లాలించి గాండీవి వలిశ 

మానినీనుణి యనుమానంబు వలదు; 

(ప్రాణంబు లున్నవి పవనజా మేన 

పూనిన బలుమూార్భ పొంది యున్నా దు; [1 
కాని విచారంబు కలనైన "లేదు . 

మోనాతీ వెరవకు మిక్కిలి యతని 
(వ్రౌణంబునకు నాదు ప్రాణ మిచ్చెదను; 

అనుచు దుఃఖము మాన్సి యక్కునం జేర్చి. 
నను జూడు. మని సీంహానాదముచేనీ . al! 

| /. 

“0 నలకూబరార్టునుల సమరము రత 

నలకూబకుని గాంచి నారి మ్రైయించి 

'తలకొని 'దేవద తృంబు పూరించి 

_ యరదంబు దోలించు నాసమయమునను 
" సురవైరి పడియున్న ం జూచి యర్జునుండు oa 

|| అతుల మిణుగురు ల శ్రో సంఘములు 21 
నక్షయంబుగ థాత్రి. నవఘలళింపంగను 



దిగి తీయాశ్య్యాసము 

ధననాథసుకుని కోధమున నీతీంచి 

తనయుని దనయురస్థలమున నలమి 

యరదంబువై నిడి యలి వేణి తాను 

వరుసతో వలవించి వగపు చాలించి 

కరకరి నొగనొగల్ గదినీ తార్కొనిన 
నరదంబు బోనిచ్చి య స్టళసుతుని 

వివిథాస్త్రతతుల బల్విడి “ముంచుటయును; 

అవియెల్ల దునిమి యమా ధీ శువట్టి * 

యమితేసాయకముల యర్జునువి్యాంద 

గమకించి వేయ నాగాండీవధన్ని 

యలఘు బాణంబుల నవి దునుమాడి 

నలకూబరుని నూట నాట నేయుటయు; 

నలకూబరుడు దొడ్డ నారసంబునను - 

నలిరేగి నరుని కంఠము దూర నేనె 

అదియెల్ల 6 బరికించి యమతనూభవుండు 

చెదరి యశు శ్రువులొలుక భీము ఛీష్ణునిం జూచి 

కనుగొంటి వే చేవ గాండీవితెజంగు . 

మున ఖీనునేనుండు మారుతిసుతుండం 

315 

2140. 

2145 

2150 



316 సొగంధికవ సవా వహరణము 

పడినచందము మన బలములు తొట్రు 215 
పడోడిమార్లముు, యతవతివుక్రు ఇవు 

నించుక దడనీన నింద్ర జూం డొరగం 

పొంఛాలనందన పనియేమి యగునొ! 
అని పల్కి. వగనొంది యందరి జూచి (/ 
తనరథం బురువడి దరివిన యవుడు 2160 
శనునుజు వెనువెంట శతవర్శ శకుని ౨. 
యమరనదీనూనుం డర్క_నందను(డు . 

గురుండును గృవుండును గుదతనూభవుండు. 
కరురాజు నకులుండు కురుకుమూరులును , 

పాగడొందు భగద_త్తభూరి శ వులును 216} 

తగ దుస్పనేన సై ంధవబాహ్లికులును 

కఢు సహ చేవమాగధసోమదత్తు 
"లెడవక తమమిోంద నెదరించి పోరు 

_నెరయోధవర్యుల నిమివమా త్రమున 
బరువడి ఖండించి బలనుఃలం నలి 2170 
రాజశేఖర శౌర్య రజితా ది దృిధైర్య oe 

రాజరాజతనూజు రమణీయ తేజు 



818 సొగంధికృష జ సవావహ రణము 

దానన మానవదళ ము లవ్వేళ 

నానాదిశేల నింహనాదము ల్నించి 

యనువొంద కిల్లిల్లి కార్థటు లేన సీ 
చని గరుడ యత రాతసబలంబులను 

గొరవి ద్రిపష్పినమాడ్కి. గోరించుటయును a 
తిరుగ లేనట్టి భీతిని దల్లడిల్లి 
దెస చెడి దగదొట్టి దీనులై చెగడి 

_కుసీదప్పి బలుసు స్రుక్కి కూతలు మాని 
యలకాఫురము (త్రో తోవ నరుగు సైన్యముల 
నలకూబరుండు గౌరది నగుచు నిట్లనియె 2 

వలపోయెద రన్న యిపుడు నాలావు 
పోలించి కనుగొని పోదురుగాని 

నిలు నిలుండని ఛాల నిగుడి వెన్టగిలి 

బలముల్ల మరలించి ఛభయముల మాన్ని .. 
నలువోండ నూతననవర రత్న ఖచిత. 22 

సలలిత కాంచనస సక్థిండనం బిక్కి._ : ( 
మహనీయ తరచండ మార్ర్తాండకోటి 
విహిత తేజో వార్థ వీర్యు౭డై శిరలి 
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ధననాథనూను. డుద్దండ వేగమున 
ఘనరోవచిత్తులై గదయ నవ్వెళ; 2210 
కనుగొని చెలరేగి గాండీవధన్ని . 

ఘనదివ్యశ రవృష్టి. గప్పిన నతండు 

నవియెల్ల పొడిపాడియై రాలనేనె; 
నవశిలీముఖముల నరుని నవ్వుటయు 
వీలయాంతకునిలీల విజయు. డవ్వళ 2215 

నలకూబరుని దొడ్డ నారసంబులను 

పరువడి గరిదూర్ ్ పారనేయుట యు 
వెరగొంది మూర్చిల్లి వేవేగం చెలిని 
యమరేం ద్ర సుతునివై యలుక రెట్టించి ' 

రమణీయ దే సవ్యనారాచజాలములం _ 2220 

గడిమి వీంజావీంజ గదియ నేయుటయు. 

నడరి ఛీష్మదో దోణు లాదిగాంగల్లు 

రథికో త్త తమరు రాజరాజ తమాజు 

నధిక రౌ ద్రాశారు లై లె. చుట్టు ముట్టి 

మునుకొని నవ మేఘనులు "నేక మగుచు 2225 

ఘనపర్వతంబు మై ద గవ్పినలీల ” 



820 సౌగంధిక, వ్ర సవావవారణ ము 

విరివిగా బలుళరవృష్టి ముంచుటయు 
గురుబలాథ్న్యు(డు నలకూబరుం డలిగి 
వివిధమువోభఘోరవికశిఖజాలముల : 
నవియెల్ల నవలీల నవనివైం గూల్చి 220 
పాండ వేయాగ ణీ వదిట నొప్పించి 2 
గాండీవి నారిరకే గళవళవరచి 
గురుని మూండన్ములం గుదియంగ నేసి 
గురుసుతు నాల్దింట గోరించి వేసి 2285 
పరువడి కృపుని డెబ్బదిముల్కు లేసీ ' 
గాంగేయ. నేశుమార్లణముల నొంచి 
యంగాధివుని దొమి దమ్ములం గలంచి 

శకుని పదేనింట. చట్టిలు సీల్చి . 
నకులుని పదిరెంట నకనకేపి 9240 
శతవర్తు నైదింట జక్కు గావించి a 
ప వతిభచే 1 సవాజేన్ర ఫదమూట నొంచి 
చలన మూటను దుస స్పనేనునిం గకాల్చి 
నలుబచేనింట సై ంధన్రని జెంజాడి 
భగదత్తు ఖండించి బాఫ్లీకుం జంపి 2245. 
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"తెగ సోమదత్తుని 'తెగటార్చి యార్చి 
భూరిశృవుని ధాత్రి బొరలంగ నేసి 
వీరనై ఫో న్యముల వృథ్యేస్థలింగూల్చి 

శరనిధు బ్రలణల నతు (త్రములు రాల 
“భర వ్రీల 'విలుగుణధ్యననే సెయుటీయును; 2250 
అమళేంద్ర సుతుండు గరగాత్మ జుం జూచి 
సముహితేవారి త్తే చూచితే యతని. 
శౌర్యమా టోపంబు శరకౌశలంబు 

దైరక్థింబు వీర్య ముద్దండంబు చలము 

నలికలోచనునిదీ టనవచ్చు నతని _ _ 2255 
నలముక దోొమి కయ్యంబు చేసినను 

మనల మెచ్చరు మేటిమగలు చూచినను 
నినుమయ్య సావాసవిపాితంబు గాదు 

ఇవీరరు నందటు నేకమై గొలువ 
నెవర్ని ప్రాభవం చెటుగంగరాదో 2260 
రత కందణిని గాల్చెచేని జేశాధి 
పతు లంశెకును రారు ప ప్రతిభలు తొలంగు 
తగన్రగా దిదియె పాతక పాతు నండ్ర్రు 

1 

సీ 



822. ఖఫూంధిక వసవావవారణము 

నగుబాటునేయక నన్ను మన్నింవు స 
నలకూాబరుని మేలు నావిలు నేర్చు 2265 

 సొలవక కనువిచ్చి చూడుడు మారు ' 

చెన్నొంద' నన్ను. బెంచీన నీవు మెచ్చ 
మన్ననం బెంచిన మాయన్న మెచ్చ 
విలువిదస నేర్చిన వీరబ్రంగనుండు . 

సలనీత తేజు డాచాస్యిండు మెచ్చ.  ' 2270, 

నతని నే గాలిజెద నాయవసుకుడయ 
. చతురత్వమున నన్ను సాధిం'ె'నేని 
యప్పు, 'డాతనిమిాంద ననినేనీ "గెలువు 

మివ్వుడే పనినేయ నెన్నిక గాదు . 
' నిలుం డని యందణనిలిపి గాండీవి 2270. 
నబలకూబరునిం జూచి నగుచు ని ట్ర్నియె 

నీచక్క దనమును సీరాజసంబు 
వ ర Ea మా ప్రద్యన్నుం జూచిన యట్ల 

“నుండలా నిందాక నోర్చుక యుంశి . 

సదు సాహసళ క్షి నీవు చూవితివి 2200. 
పెంపు నీతెంపు | నీవిక మంబు a 

oh 
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చూపుము నామిోందం జూచెద నిపుడు . 

'మోవారు నినుంజూచి మేలుమే లనంగ 

మావారు ననుం జూచి మాయురే' యనంగ. 

పోరాడవలె నని పురువారాతసుతుడు 2286 
నారసంబుల నూట నాట నేయుటయు 

నవశిలీముఖముల నలకూబరుండు 
'కేవిసీ యర్జునుమేను గాడ చేయుటయు 

కళవళ మందంగా గాండివధన్ని 

బలునారసంబులు బరవీనం గరలీ * _. 29200 

నలువొంద వేయుబాణములు సంధింవ 
యిల నవి గాల్ల్సి య తేశనందను(డు 

పది వేలశరములు పరవిన క్రీడి 
పదరక నవియెల్ల భగ్నముల్ నేనీ 
లతసాయకముల లతశీంచి యేనె 2995. 

యశతువల్లభపవు శ్రీ తుం డవి దొానుమాడి 

గేటచాణములు మిక్కుటముగా నేనె. 
పాటించి కనుగొని భళ యని మెచ్చి. 
భత మన్యుసుతుం డవి చక్కుగావించి ' 
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కతకోటిశరములు చలమున నేనె క 
దోర్చలంబున నవి ద్రు ంచి నిగుడ్చా " 
నర్భుదాంబకములు యో య తేశసుతుడు 
సర్వ నేయక నవి భంజించి టైచె 
ఖర్భసాయకములు గాండీవి సొనివ . 
యన్నింటి పొట్టు పొట్టయి రాలనేనె 2805 ' 
కిన్న రాధి పుపట్టి ౫8 యుప్పాంగి 
వద ద సాయకములు పొవకాశుగము - 
పద్చారికులజుని మై నేయుటయును 
దోొలంగ నన్నింటిని దునిమి కిరీటి . 
జ్వలన బాణ పృభాజాలంబు జూంది 28310 . 
వరుణాంబకమున వారించి కినిసీ 
యిరవై న సమోవానా శ్ర మేయుటయు . 
దురుసై. సై నమూర్భ లు నో టు కొనంగ 
సరదంబువై వలె య వమ.ళసుతుండు న? 
అంతట నిలువ మరేం ద్ర సుతుడు 2815. 
పంతంబు శౌర్యంబు చానాపబలంబు : 
మిగులునం' తంతకు మిక్కుటం బగీచు 
[ 
ళం? 
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'నీగనిగకా గులిశెడి నిశితొంబకముల 
గరికరి మెకయంగ గడు నిగుడించి 
'గరుడుర్వదికోట్లు గదిసీన దునిమి 2820 
'నీంధురంబుల కోటి చించి చెండాడి 
గంధర్వులను నాబ్దుఖర్భంబు లై లెదు 

లతలవదివేల లవములు వేసీ 

శాతసాధివుల నిర్వదికోటు ఖైదు 
లతల భరణీతేలంబునం గూల్చి 2825 
'యమోధిపుల పదియారుఖర్భముల 
నిరువదికోటుల నిలం.గూల నేనీ: 
యధయ సంఖ్యకు నెక్కు. డై నకిన్న రుల 
భువిం నాల్సీ పెక్కు కింప్రరుషులం జంవీ 

దివిజేం ద దృతనయుండు 'లేజంబు మెరసి 2880 
'నారసంష బందుట నాారి పూనేటయు 
థీరత చేయుట డెలియరాకుండ 
నెడ లేక గాండీన మెప్టుడు గన్లొనిన ' 
గుడిబడి యుండంగ గోధించి కవినీ 
మీక్కిలి కరు కెక్కి మించి యేనినను 2005 
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ఎక్కడం గనుంగొన్న నెందుం జూచినను 
ఎచ్చోటం బరికింప నెచట వీతీంవ 
హాచ్చు గాయంబుల నీ శ్రైడిభఈ టులు 

సమయు నేనుంగులు చచ్చుగుజ్జములు . ఓ 

తుమురు లౌనరదము ల్తునియు సారథ్ల్గులు 284 
మ్రగెడి యోధులు మడియు దానన్రలు 
చెపు మావంతులు నురియు కిన్న రులు 

నరుదుగొ బలు డొల్లియాజెడుతలలు 
పరువు లెత్తుచు మిట్టివడెడిగాత్ర ములు . 
. వచ్చడల్ దరిగి గువ్వలు బొ కికటుల 2843 
నచ్చ టచ్చట రాసులె న మాంసములు 

గాటంపు వెనురొంపిగా దండి నిండి 

మేటులై దగుకొవ్వు మెదడునె_త్తములు 
మూ ల్లెడువారును మొరలిడువారు. స 

_ నీశెడువారును నెరదూలువారు : 208 
పోర లెడివారు వాపోయెడివారు sj 

_గొరలెడివారు డగ్లుత్తిక నురికి 
యరచెడువారు వ వెల్లా ర్చెడువారు 
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కొర్మప్రాణముల బండ్లు గొరికెశువారు 

శలువరిం చెడి వారు కనులార్పువారు 

వలువరిం చెడివారు ఫ్ర రునిడివారు 

బెబ్బరించెడివారు 'భేదిల్లువారు 
తబ్బిబ్బు లై. నేల తడపెడివారు 

కలగి ఘూశాదిక కలకలం బగుచు 

నలఘు భయంకరం బెర్టి నావేళ 

వరశేశచయము ష్ వాలము గాగ 

కరమొప్ప గొడుగులు కమలము ల్లాంగ 

రమణ నానారత్న రథనికాయములు 

కమనీయక ర్కాటకంబులుగాంగ :. 

నెరిదేలు ఫొవ్వుడిండీరంబుగాంగ 

కరిగ్నాత్త తములు జల గ్ర వాములు గాల 

కలితరథాంగ ముల్ క కనుఠముల్లా(గ 

మెలువొందుఖడ్ద ముల్ మిానముల్దాం 

ననువొంద చాణబాణాసనప కు ప్రతీతి 

ఫఘనతరజలపన్న గంబులుగ్గాల 

'పొరిపొరిం 'దేలిడు పురియలపిండు 

౨860 

2865 

2870 
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నీరిగుల్కు ముత్యంపు చివ్చలు గాల 

సరసంపుశోలక ముల్ శంఖముల్లాంగ 

మరికొన్ని సాధనమండలావలులు . 

గురుతరజలచరకులములుగాయగ. “ 287 

తరువైనతరువులు భ్యజములుగాయగ . 
 నడరి మెండైన గాయముల చెల్లుబ్బీ | 

గడుజాలుకోొని సాగి కాలగలై వంక . 

లై వాగులై యేఠరులై నదు లగుచు 
రయమున 'గడుబాల 5 ర కృవాహినులు 28 

. అత్తరిం జెలరేగి యతినూత్న రత్న 
మ శి _త్త్రిహ్క_నవమా౧సమ _త్రవిన్ఫూర్తి ర్తి 

శీలాశల్లంబులై లె కేక లేయుచును 
వలలు చాడుచు నెగిరి యాడుచును 

మేలైన పరువుళ్లు మెరువుళ్లు మరయ . 28 
సోలుచు వ్రాలుచు సొక్కుచుం గారలి ౩ 
యోల యోల యటంచు నొనర నార్చుచును 

నాలోలగతి నీదులాజె భూతములు 
'శాళముల్ వైకొని తగువీతెం బూని 

= చల = 
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తాళము దరువులు దప్పక యుండ 

పాళిపట క్క క్ర మవంతుమార్లముల 

లాలితస్తరకాలలయకాలగతుల 

చేలారునిధముల వీణమోాటు చును 

మేలని తనుదానె మెచ్చుచుం గారలి 
'యోలలు వెట్టుచు నుదరంబు గదల 

వోలల్ల యని నాటన్ట మాడె నారదుడు 

భెడిదంవునునార్భ తెప్పిరిభి, "వేగ 

విడిముడెపది లేచి శ్రీదునందనుండు 

ననేన భూతలాధ్యమని బలము . 

సప చూచి వెక్కసమెనరోవు 

మున లేచి ళంఖంబు పూరించి కనలి 

ధనవంది, దిన సాధనములు బూని 

చెలికాండ ద్ర రథికుల సేనల నెల్ల 

నలరుచు "ఫలించి యనికి నిల్చటయు 

ఇెలేగి యాసునానీరనందనుని 

బలము నుద్దండంబు జబాణలాసునము 

శిగునయు? బొరనయంం దేజంబు? జూచి 

§29 

2890 

2895 

2100 

2405 
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తగధర్శ తనయు: జెంతయుం గాలలించి; 

గురుడు మూరొ_ నియ; నక్కున జేర్చి భీమః. 
డిరవొందగా జంక నిడుకొ నెం గృపుడు; 241 

కరార్సితో ముద్దాడ గురుతనూ భవుడు; 
నరి "తే మొొక్కీ. రలరుచుం గవలుు శ 
మోచ్చిం గసవరాజు మేలనె గన్లం 
డచ్చెరుపడి యెంచి రతిరథో త్తములు; + 

కన్ను లవండువు ల్లాంగ వీశ్రీంచి 2415 

. మున్నుగా నెంచె జీమూాతవాహానుండు 

ఆరి కుబేరుడు యక్షపీరులం భోగడుట థితా- ' . 

అంతకుమున్నె యమోధినాయకుండు 
వింతకయ్యం బొట విని ర్ొద్రుం డగుచు. 

మలసీ మణి గీ వమణిమంతు లాపే బ్ 

 గలమవారథధికులు ఖర్వముల్ నడువ za 

బవాుస సంఖ్యలె " మూలబలములు గొలువ ' 

కహకవోర్భటుల ? నాకాశంబు బగుల 

పదఘట్టనలకు భూభాగంబు వ్ర 
౨. 
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నదనకా హాళ భేరికారిగంభీర 
రావంబు లరికులగ్రావముల్ ఆంగ 2425 
శ్రీవిచే శౌర్య పాందత్యుంతై "వేగం F 

జనుబెంచి ఘనరణస్థలమం వీత్షీంచి 

' వినుతించి యత్యంత విస్తయుం డగుచు 
నందను నాపీంగనంబు గావించి | 

యందలిరథికుల నందంద బొగడి 2480. 
సమధిక వాహీనీనహితంబు7గాయగ 

సమరసన్నద్ధుండై చయ్యన నిలణె 
'అనిలతనూోశవుం డాతేని ముద్దు 

 శనయుండు “తెలివాంది తడయక లేచి, 
యన్నకు యెక్కి. ఫీష్తాచార్యులకును 24835 
"చై న్నొంద ప్ర పృణమిఖ్శి చేరి పాంచాల 
'శనయను గప నెంతంసు నాదరించి 

-ఘనర థారూఢుడై. గగనంబు చ్రీల 
దరములు బూరించి, దారుణకశిన 

శరశరాసనములు సంధించి, నిలిచి “240 

"నిన నాజన మేజ యాననీళ్యరుండు . 
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మునినాథునకు గలు మెొంగిచ్చియి ట్లనియె 
అనఘాత్త యాహిడింబాత్మ జు ప్రతిభ 

అనిలనంపేనుని మవోటోవమపాయ 
ధననాథసుతుని యుద్దండకౌర్యుంబు  . 2|| 
జననుతుం డగుధనంజయుని సాహసను 

కురురొరాధ వర్యుల గురుపరా క్రమము 
గరుడగంధర్వ రామసయత యోధ 

, వరుల విక్రమకళావై ఖరులెల్ల 
నరుందు గో వింటి యషాధివాయసండు 2 

చనుటెంచి సంగరస్థలమున నిలిచె 
నని వల్కి_తిరి మోర లవ్వలికథయు 
వినుపింపవ లె నన్న వేడ్క. నిట్లనియె 

జనమేజయునకు వై శంపాయను-డు, : 
అని శీ రికువోనందనాధథీశ సరాంసి) వర్ష! 

వనరువానిరతనే నెవానందువేక . 

- ఛామినీజనపంచబాణునివేర 
.అనులకారుణ్యగుణానిధి వేర 

.. శేరళీపౌవీర కేకయ ద్రవిళ 



ద్వి తీయాళ్యాసము 

సా రాష్ట్ర జననాథ సన్ను తు'వేర 

పరగు “శ్రీరంగ మాంబాగర జలధి 

సరసకళావూర్ణచంద్రునిచే ఫర 

ననుపను రాయమన్నే కుమారు వేర 
ఘనదాననిర్దితకర్ణునిపేరజ _ . 
భూరినానాక భాభోజభూవిభుని 

చేర దీనళ రణురి వేర దేవేంద్ర, 

విభవునివేర రావిళ్ల* శ్రీకొండ 

_ విధుచంద్రు, లింగవ్నథ్వీఛ_రృవేర ' 
దనరాజసంకాశ తేజునిచేర 

అనఘవ ర్తనువేర నంకితంబుగను ', 

జననుతసత్కీ_ _ర్తిళరస్టచాతుర్య 

ధనుడగణుర్థండు ర త్నాకరకొండ 

888 

2460 

2465 

2470 

_ భల్థాణరాయ శుంభత్స _ప్పపాండ్య 

' వల్లభ ఘూర్టర వసు ఇళ హాదయ 

భల్ల్మాగ బిరుద పృభావుని"పీ 

నల్ణరితొచార సంపు విపే ఫీర ow 
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భునుని కృవ్ణమురాజక విసుకు డారు 

వినుకుండు . నోపాలవిద్వత్క_వీంద్రు, ధు, .. 

జెనయ వేడ్కల రచియించినట్టి 2475 

ఘసతరసౌగంధిక ప్ర సవావ 
హారణకావ్యమునరదు న్మాంజనేయుండు 
పరువడి దీవించి పౌండునందసుని. 

చెలగి తమ్ముల బంకి జెప్పిపుచ్చుటయు 

తలగక న్తేం 'డేగి చనుజుల యత 2490 

వరుల ఖండించి యవ్యని నిల్చుటయును 

తరుచుగా నది వినీ ధననాథసుతుండు 

వవననందుని మింద బర తెంచుటయును 

దివిజారిపాంచాలి ధృతి నేగి ధర్మ 
తనయుని యెదుట పద్మము నిల్పుటయును, 2485 

' అనిలజులేమికి నన్న గుందుటయు, 
 సురముని పవమాననూను కార్యంబు 

_ లెరిగించి చనుట మహీవల్లభుండు 
తడన్ర + చింతించి  ుటోత్యచునికో లాడ. 
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తడయక నచటి కందటు నేగుటయు 290 * 
కురురాజూ బలముల గూడి యేతెంచి 
స్తురవై రితో బోరి సుగు లెల్ల నడగి ; 

సమరంబు చాలించి సంధి మొనర్చి. 

శమనునందను నాజ్ఞ్మ సమ్మతి బూని 

సకల నేనలుగనాడి సామిారి కడకు. '' 249క 

ప్రకటించి చేరుట ఫల్లుణుం డపుడె 

పరతెంచుటయు ధనపతినందనుండు 
.గరీమెతో గృక్కు.నం గదలివచ్చుటయు 
బారులు దిణ్చేట బలుదెజుంగులను ' ,. 

పో రొనరించుట బోరిలోవలను ' 2500 

అనిలజుం డసురేశు డన్దేశసుతుండు 

_మొననీన మూూర్చృల మనిగి వేగంచె 

శెలి వొంది యనినేయ డివ్రరుచుండుటయు 

.నలకాపురాధీళుం డావవొం బగుట 

. విని నైన్యములతోడ వెస నేగుదెంచి ' 2505 

_ మొనసీన రిఫునై న్యముల నెల్లం జూచి 
థి 

a 
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తనబలంబులం జూచి ధరణీతలమునం 

చెనగొన్న వీనుం/గ సెంటలు జూచి 

యధికవిస్తయ మంది' యివ్వాలి యవలి 
_రథికుల్ల సుతుని భూరమణుని బొగడి 

"కలన నిల్చుటాదిగాణల కథల 

- నలరుచు నిది ద్విశీయాళ్వాన మయొు, 2519 



తృతియా శ్వాసము 

అవధరింపుము వసుథాధీశచం ధ్ర భ 

యవలి కథా్యాక్కమం బడి వినరిరతు 

ధనపతి వచ్చునుద్దండంబు? గారచి 

మనమున నులికి ధర్మ తనూభన్రండు 

మొన నిల్సీ యున్న తమ్ముని ముఖాంబుజంబుం రీ 

గనుంగొని నియ'మొందంా నిట్లు బలిశె 

కర్ర ధర్మ శాజుసంధిశే సయం బూనుటు ఆయా 

బాలునితోంజేయు బవరంబునకు 

చాలు చాలై యుండె సనునె నై నైన్యములు 

పడిరి యోధులు తె బలిము గంజ్జములు 

'బెడిదంపుబలనులు "బెంచి యేశెంచ మం 
శ్ర్రీదుం డాతని నాజిం జెనకి జయిం౦సా 

గాం దీర చెంతటి ఘనులకు నైన 

పరికింప్రనము ధనాధిపతి నేనలోన 
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దిరదధ్యజంబులు. బెక్కింటి నవియు " 
వారెల్ల నెరయోధవర్యులు గా! En 
ఫో కేలసంధియ 'వాసంగుట , లెస్స 

నావిని శమననందనుని వీథ్షీంచి 
అరి గాండీవి దానికో డంయబడకుండుట, be 

డేవేంద దృవు త్రుంశ్లు ధ్ ఎ్రతి మారం బలీక 
ముందుగా కైయ్యంబు మొనచే నేయకున్న( 

బొందు సంధి యొనర్చం బొసంగుం గా కిప్పుడు 7 

అదియేల దీరు విాయాత్మ లో నింత 
_బెదరేల ననుంజూడు పృథ్వీత లేం ద ద! 

 అరమర లొకయింత, యైనను చ్రేకో 
కురుపాండవులు జతగనాడయుండగను 
నొరని కయ్య మొనర్చ న్యుగ్రనివైనం. ౫ 
_దరమె నాభుజళ క్తి ధననాఖునడిమి 
కను మని శతు లు గడగడవణక 

హో 
తన రెడి "చేవద _త్తంబుం బూరించి 
"వల కేల విలు గుణధ్యని'కేసి యార్చి 
కలనికి బలములు ఏ గవియించుటయును . 80 
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కుబేరుడు పాండవులతో యుదము 
| సేయుట కిష్టపడ కుండుట, * } om 

అంతయు వీవమీంచి యతవల్లభుండు 

మంఠుశెక్కిన మణిమంతుని గాంచి. 

అన్న! కంటివి మానవాదీశునేన 

లున్న మోహరము మహోద్దండవృ శ్రి త్తి 

మున్ను చేసినక య్యముల లెంపుచెంపు తిర. 

గన్నను నిటువంటిక య్యంబుం జూడ 

నందుకు బడియున్న యతులు సాత్, 

కుం చెడి గంధర్వకళోటులు 'సాతీ. 

నలినలి యైనకిన్న రనేన సాకీ 
బోొలిసీన బెక్కుకింపురుషులు సాతీ, “40 

ధరణివై 6 బడియున్న దానవ్రల్ సాతీ, , 
యురలుచుం బొరలెడి యోధులు సాతీ. 

కశమలంబు లిచ్చి వేగమె బంపకున్న . / 

సమరంబు సంధిల్లు సమయు నై సైన్యములు 

నరు లని యెంతయు నెంచంగాం దగద్దు 45 

నరులేకద్యా మున్ను కదనంబునందు 
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రావణకుంభక ర్షాదివ ప్రముఖులను 

ఠీవి 'నెదిర్చి ఖండించహవారు 

అంతటి బలసావాసాంకు లీధరణి 

శాంతులు వీరితో కలహించి యయెదిరి 

- ఇలలేగి యనినేయం జెల్ల దటన్న 

నలకూబరుండు యతనాఖథున కనియె 

అయ్య! యోావని యెంత! యీబల మెంత! 

వెయ్యారువిధముల విముతులం బొగడ 

~ఇతిథ్రి మణినంతుం డొొప్పకుండుట. ధా 

దగవానె! కాంచనోదరు డుండ గాను 

మగటిమిం గలమణినుండదుం డుండను 

వార్త నెక్కిన హారిధగ్షజుం డుండంగను 

గీరి రం గాంచిన మణి గీ [వుం డుండంగను 

వీరల శెనర్టెననీరులు "లెక్క 
మోది యుద్ధము నేయ మిీచెంతనుండ 

. శెరలు గొట్టుచు సర్వనేన లుండంగను 
' ధరలక ననువంటితభనయ్యుం  డుండంగగ్గు 
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ఆవలివారు కయ్య మె కోర్తుదుండ 
వీవేళ కమలంబు లీచ్చుట గొదువ 

దీనత్వ 'మొంది ప్రాక్టించివేడినను .65 

బూనికౌగిట౭జేర్చి పొం దొనరించి 
నలువొందకవములముల్' నవనిఖథానములు 

నలకావురంచై న నర్చింవవచ్చు 

నేపున గర్వించి యెదిరించినపుడు 
నీపాదములయాన నేతృణ మియర్టి 70 

ననిన నందజు యోధ లటువలె బలికి 

కనలుచుం గదవి శంఖములు ఫూరించి 

దారుణసింహనాదనులు బర్వించి ' 

 పోరికి నేనలం బురికొల్పుటయును 
వారి వీరికి నింత వర్ణింపరాని ల్, 

_ హోరావావం బయ్యెం గురుకులాధీశ! 

ట్ర ఉధయవత్ ములకును సుకులసమరమగుట. ల 

ముదకరు ల్మ దకరు లారొ-నుకరణి. 

ఫాదలి ఫులుల్ పులు లోరుచందమున్య 
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గలంగక తొలగక గండ భేరుండ డ 

ములు గండ భీేరుండములు దూరులీల 80 
శరభముల్ శరభముల్ సమరంబు సల్పు 
సరణి హారుల్ వారుల్ సరిబోరుమూాడ్కి 
ధరణీధరంబులు ధరణీధరములు . 

తలకక నెదురేగి తార్కొ_నునటుల . 
పొడుచుట నరుకుట పొదలి మోదుటయుం రిక్ 
దొడంబడి నాటుట తునియుట చెట్టు 

దాకుటల్ బెలియక దర్పంబు మెరనీ 

' యాకాంతులనుబోంరె నఖిలనె నైన్యములు, 
ఆసమయంబున నె నలుక రెట్టించి 

వాసవి విలుగుణధ్వని చేసీ నిగుడి 900. 
_యరుదైన కిన్నరయజకు దై తేయ " 
గరుడగంధర్వుల ఘస యోూభవరగుల 
కలివీ వీతీంచి యేకడలం జూచినను 
"వెలయు మోాపులుగట్టి వేయుచందమున or 

నంచితదివ్యాశ రావళి ముంచి 95. 

MD యేసినంహాలె మేటియేనుంగులు 



కృత్రీయాళ్వానము 843 

రథములు బ్ చయయ్యె రథికులు మడిసి 
రథికులు సమనీరి వాయములు రైన్. . 

. కొద్దిమోరిన గొడుగులు శేతనములు. 

గద్దలాడిన వీల గగనంబు నిండె 100 

మెండై న యొలగోలు మేదిని యణ 
దండి బారులు గుం దర్చముల్ దొలణగా 
బలీయుర వై దూరి పల్టుణుం డప్పుడు 

వలనొప్ప శ రలాఘకన్ఫూ ర్తి రి మెరనీ 
కరములు నొక పోవు కాళ్ల క పోను _ 10 
శిరములు నొక వోవు చెవ్ర తాక. పోచ 

"కండలు నొక ప్రోవు కను లొక్కప్రోన్ 
. గుంజెలు నొక కప కా కొ వ్యాక పో పోను ' 

మెండుగా నించోర షప డ్ కప్రోవు. 
_తుండంబు లొక ప్రోవు తొడ లొక పోను 110 
ఒక ప్రోవు శల్యమూ లొక ప్రోవు చే వేవ్ 
లోక్ హావ చర ర్శంభు లొక హావ? నరము 
లొక ప్రో శేశంబు లొక ప్ర నాస 
అకలంకగతి ప పర్వతా కారవవలుగం 



344 పౌగంధిక్న వ్ర సవావసారణమా 

గటికవాండును వోలి గాండీవధన్వి 
కటికపోగులు వై వ ఘనభీకరముగ 
నలిగి యంతటం బోక నాసవ్టుసాచి 

_ ఇవెలణగి యథబలంబుం జెదరించి నరికి 

యుంజొండ ఖండించి ఆోూజలు గోసి 

నిండారు నెరపిన నీటువాటిల్ల 

తలకొని చిర్లాడ తః స్పిపోనీక 

నలినలిగాంగ సైన్యముల ఛేదించి 

ఫఘనరథంబులు మవో, గావము బ్రాంగం 
Uo 

దనర శేతనములు తరునలుగాంగ 

భనురాదులు లతావి తానముల్ గాగ 

 దనునులు భీకరస్థాణువుల్ గాంగం 
"సేనుంగసల్ో గండేశై. "లేంద దృముల్ల్ గాం 

. నానాయుధంబులు : నాగము లాం 

_ దురలగముల్ వారిణసందోపహూములొగాల . 

వరనూత్న బవాంచిత్ర, త వర్ణ న త్ర ములు. 

పాలుపొరదయబూచీ పొదరింద్లు గాయ 

సలలిత, బహురత్న చయభూషణములు 
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చటుల జాజ్వుల్య పామాణనుల్ గాం 
బటు భేరిరథ నేమి బలఘోషణనులు 
ఖగమృగా రావసంక రములు గాలోం 

దగి యొంవ్వు ధననాథు దళమహాటన్చలం 

దలపడి తన బాణదావాగ్ని చేతం 

జలనున ముంచి భస్మ స౦ంబుం గావించె 

వెస నార్చి ధనదూుని "వెన్నంటనేసి 
మసలక నేనూట మణిముంతు నొంచి 

యెలమి మణి గి శు నిన్నూ ట జడివ్ 

నలకూణరుని నూట నాటంగ నేనీ 

వరబలోద్దండదుర్యార ప్ర చండ 

నిరపమపాండిత్యనిజభుజాదండ 

సారుండై తగు సవ్యసాచి నీక్రీంచి 
ధీరతో భనాధీశుం డిట్ల నియ. 

న 

నరుఃడ వటంచు నెంతయు నిన్ను నేను 
పరువనేయకయున్న వై కొనివచ్చె 

కర్ర కుబేరార్థుళుల నంవాదము రియా 

185 . 

140 

14". 
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శరలాఘవస్ఫూ రి సాహస పతిభ . 
సరిసన్న వాడ వమా రె మాయన్న  . . 10. 
మెచ్చిలి నిను మేలు మేలు కిదిటి F 
పొచ్చంబుగా దొకబుద్ధి ఇె'న్చెదను 
కచ్చుకపడి యీడు గాని కయ్యాంబు 
విచ్చలవిడి నేయ వెర్రితనంబు 5 
మచ్చరంబున నన్ను మార్కొ_నవలదు క్రీ 
తచ్చనల్ సాగ వి శ్లరిని వే వేగ . 
వచ్చినయట్టి మిావారును నీస్పు 
విచ్చేయుం డనిన నవిగిజయుం డిట్లనియె 
రీరాజ రాజ ! నాదొకవిన్న వంబు 
వేర చిత్తములేక వినుడు తె'ల్చెదను 160 
వీరకర్య మునకు వెరచువారలకు న 
మోారు 'చెక్పి నబుది మిక్కిలి నిజము 

- సమధిశభీకరసమరరంగముల ' : 
. మిమువంటి 'ఘనులతో మెలడొడివాడ  ,.. _నలవేళనాకు నింతితయు నొకటి =. 165 
'యిలదొడ్డ కొంచెమే నెన్నండుం జూడ ॥/ 

॥ 

వ. 
న! " 
TERS. 
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వచ్చిన యట్టి మావారిలో నొకర 
మెచ్చరు నీ పట్లు మెచ్చెదు నన్ను 1 

కూరిమి ధర్మ జుకొలువులో నున్న 

వారిలో చేలగేలువాడను నేను 

ఘునయోధనరుర్ణిలు గదియకమున్న 

కనుగల్లి యొక బుద్ధి గని వేచేగ 

వరిణామమున వీవ్రు పట్టంబు: జేరు. 

తరువాత మేము మాస్థలము జేరుదుము . 

నరులను గాల్పె కిన్నర సాథుం డనిన . 

సురదానవుల కిది చోద్యంబుగాదు ' 

నరులు, గు జేరు నెంతయుం గెల్చి రనిన 

సరకునేయరు నిన్ను సకలలోకముల 

మాకు జెప్పినయట్టి నువానీయబుద్ధి 

నీ కింతయును లేదు. నేను నేముందు 

నని వారిమొనలుగా నాడినయట్టి 

ఘనుని కుజేరుండు గనుగొని పలికే 
అస్టన నీపల్కు- లవి యఛార్థంబుల్ 

వర్టంపంపగినవి నర్జింపవలయు' 

347 

1270 

17 

180 
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నల్పసాంగత్యంబు నల్పయుగ్ధంబు 185 
నల్పమానవ నేన నల్వాయుభంబుంయ 

(గొశ్వునం జేసినం గొదువలౌ నిజము 
కవ్యడి విను కొంచెగాండవా నీన్రు 

ధరణివై దివ్యకోదండ పాండిత్య 
 శేరకొళలరణో గ్ర, సావాసుం డనుచు 190: 

కాల కేయనిః॥ వారోనణాది'దె త దైత్య 
జాలఖభిద్యలనముహూో క్పాహి వనుచు 

వాతాత్తజునితోటి వాదుక్షై యంవ 
సేతువు క కట్టి గాల్పిన ధిరుం డ డనుచు 
వరఖాండవవనంబు వహ్నికి నిచ్చి 195 

సురరాజొదరిమిన ఈూరుం డంచు 

“ఊపహాచ్చుగా శంకరు నెదిరి పోరాడి 

మెచ్చులు కొన్న మేటి యటంచు 
నారదుచే మున్ను నానావీధముల : 
నారూఢిగా విని యధివ నీతోడ ల200” 
నని. చేయం దలంచి నే నరిగితి నిటకు ; 
వినుట నిశ యము గావింవగా నిప్పుడు 

జ శీ 



తృతీయాశ్వాసము 

“నుగొంటి నీపరా క్రమకాళ లంబు 

ఘన రరూధవరులలో ఘనుడవు నీవు 
నే నినుగల్చిన నెగడు నాకీర్తి ' 
నే నీకు నోడిన నే కొద్ది గాదు 
వనధిలంఘుంచి రావణు పురిగాల్సి 

చనుదెంచు కపికులచం దునికంళు 

నగముల గూల్చి దానవ్పప ఖండించి 
జగముల నుతిగాంచు జంభారికంశు 

అంగజు' హరియించి యజుతల దుంచు 

గంగాధరునికంచు ఘనుండనే నేన! 
“న వారల గెలుచు నీలాన్రు 
చూపుము నాబల్సీ చూతువ్రుగాని 

“అని పల్కి శోధించి యాగ్నే యశరము 

స్రీ కుబేరార్జునుల యుద్ధము ఏతా 

"ఘనమంత్ర, త యుతనుగా గాండీవిమాందం 

"బనిపిన పోవటం బగిలె నంబరము 

గరణి వణం"కే దిగ్భంతులు యెగా 

కీ ఇఇ కో 

849 

205 

. 210 

a 

215 
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$50 సౌగంధిక ప్రసవావనారణమం 

బెదరె "శేషు గిరుల్ పృధ్విలో గుం 
నది మవాప్ర, భయమా రాండ స్క కాళ oa 
మండితం బగుచు శుంభ తౌ 9ఢ నిగుడె 
గాండీవధనిగిడాంగని విజృంభించి 

ఛారుణీతలము దిక్కటము' లల్లాడ 
వారుణాన్త్రము బూని వైచె వైచుటయు ' 

విదితగదాదండవిలనీతం బగుచుం . 
జనుదెంచి రవికోటిసన్ని భ మైన 
యనలభఘోరాశుగం బవలీల దునిమె గ్ 
అమరేంద్ర సుతుడు యమాధిళుమింద - 
సముదగృతరవాయుసాయకం బేనె, 2s 

ఇం ఉభయవతముల పొరాడుట 9తా- 
_. నలకాధిపతిమిోంద నలిని గాంగోయుం 
డలఘుమహో గ నాగాశుగం జేసె 
నిరవొందగాం గిన్న రేం దు,నిమిో(దం 

లో 

బరునడి ద్రాణుండు బ్రవ్యోశ్త్ర మేని. 



త తీయాశ్వానము 

నరవాహనునివిాంద నాగశేతనుండు 
కరమర్థి జలధరకాండంబుం జొనివె. 

గూర్చి కుబేరువై 6 గురునందనుండు 

నార్చుచుం గినిసీ కౌ ద్రాంళుగం జేసె 

కర్ణుండు శ్రీదు సె గవెసీ దేవతలు 

వరి 0వ చోవకోజ్యలచాణమేనె 

నురియు దక్కిన యోధమండలావళులు ' 
గురియించి' రాశుగఘోరవర్గ ములు 

సరగున నాదిన్య శరపరంపరలు 

గరికరి నొరినీ లోకములు చెగ్గిల్లం 

బ్రళయ ్ రారవమనాపటహనిర్థరవ 
కేతభూలేళ ఢక్కా ఢవముత్కార 

శత్రకోటి శతకోటి సంకులాఘోవ. 
శతవావ్యవహభీమథామంబు నగు-చచుం 
ధనరుచు భూనఖోంతరములు నిండీ 
'శను చెంచు నాదివషిశ రములు గాంచి 

నాగాశుగముచేత నలకూబరుండు 

బాగువిరారిన వాయుబాణంబు దునిమె 

తర్ 1 

2ికెర్ర్ 

240 

245 

250 



852 సౌగంధికభ్ర సవావనారణము 

కడు మణి గీ గ్రీవుండు గరు -డాంబకనున స్ 

పొడిపొడిగా నేనె భోేగిశరంబు = 
మణిమంతుం డొగి బ్రహ్మమార్షణంబునను 2 
గణులింప గమలజ శౌండంబు చేసి ల్ 

అనిలాంబకము బూని యల జయంధరుండు '. 

కనలి మేఘళరంబు ఖండించివై చె “i 

వరుణసాయకమున వహ్ని బాణంబు | 
. పరియలు గావించె భానుకేతనుండు 260 
ధనదుండు పొంగి మార్తాండ బాణమునం .. 

 దనరారC గూల్చి రొద ద్రశిలీముఖంబు 

రహివిరార తక్కినరసికోళేఖరులు 
, మహిగూల్ని రత్యంతమహి సంతత స స్త్ర ముల : 

"అరిమురి గెరలి జయంధరుం డపుడు 261 

సురనదీతనయుని జూచి . కోధించి' . 
ఫఘనదివ్యశ రవృష్టి గప్పి నోక్బించి 

జననుత తాళధ్వజంబు ఖండించి 

యళతం జేయుళరముల నన్నింటి దునివి *',. 

ళ్ 



కృతీయాశ్వాసము విశ్ 

విలుగుణధ్వని చేసీ వెస నార్చటయును; 
గలంగకం దొలంగకం గాంగేయుం డప్పుడు 
మరియొకరథ మెక్కి నమూర్షణవృష్టి 

గురియించి మణమంతుం గహర ర్మినందనుని 
తను వెల్ల నించినం దర్చంబు మెరసి 975 

కని జయంథరగంధర్యవిభుండు 

కడువడి ఛీష్ణుని కవచ మింతింతం 
'బొడిపొడిచేసీనం బొంగి గాంగేయుయ 
ఉననీన కినుక న స్థ్థందు బాణమునం 

. గనక కిరీటంబు ఖండించుటయును 290 

Sn విచిత త్ర శేతనుండు 

తివి లంగ నార్చి దర్పముల్ మెరసీ 

కు గాంగేయు నరదంబుః. “గనాల్చి 
వివధసాయకముల విలు ద్రుంచి వై వె చి 
సారథి వారులను సమయించే ఘోర లిరిక్ 

నారాచముల మేను నాట నేయుటయుం + 
_దమకించి యొండు రథంబువై నెక్కి 



లగ ర్త ఖా ంధిక్ళష్ణ సవాబహరణము . 

యమనురనద్శూను. డస్ధచంద దాళు 

గముబ'చే నిరువ్రురి కంఠ ముల దు ంచి 

రమణ జయంధరు రథముపై కరక 

కభవాల మంకించం గని మణి గీ గోన 

థుకనడి నెడసొచ్చి యొక్క భస్ణమున 
కూటు చూర్ణ ము చేసీ వరదిన నర్ణ బాణ 

జాలంబులను మేను జల్లెడగండ్లు 

జేనీన వీతీంచి చెలం 'కళ్తుండు 
జ్ఞానే లుఘనదివ్య బాణ త్ర, త యమున 

ారలి యేసీన మణి స్ గ్రీచుండు మూర్చ. 
నొరగిన సారథి యొక్క్ంత దన్వు 

- దొలయగింప సూతపుత్రు తుండు పోనీక 

బలువడి వెన్నంటి వర కొకించుటం యును 

కంచురథంబుల గంధర్యవతులు 

, కొంచింవ కరువది కోట్ల నూర్కొనియె. 

తమకించి యుక్కురథంబుల యక్ష 
. రనుణు, వెంబడి కోట్లు రాధేయ గృమై 
పాటించి చి కిన్నరప్ర వ భులు' మున్నూరు 

uh * 

eB - 

8390, 

305 



ళ్ళ తీయాశా్వాసము 

కోటులు కట్టం దార్కాని పోరి రప్పడు 

అందరిమిాాంద యయ్య ధికుం డంభోేథి 

ముందరనగము దా మధియించు వీల. 

పరువడి బవాందివ్య వాణజూలముల 

నరదంబులను గనాబ్బి యధికుల దునిమీ 

తురగంబుల వధించి దొరల మర్దించి 

కరకరి నూతుల గళముల జిదిమి 

పృళయశాలమునాటి భానుని సరణి 

క్రపయించి యలయించి గగ్గోలుపజిచి 

పరువ్రులు బారించి భయము పుట్టించి 

గరిమెతో విజయశంఖంబుం బూరించె 

నటమున్న చయ్యన న నరదంబు నెక్కి 

పటురోషమున భీష్మ పార్టి వేంద్రుండు 
నలుదిక్కులు గలంగ నం మ్రోయించి 

పొలుపొంద' మణిమంతుపుత్రు తునివి్యాందం 

జలమునం నొకయరగ్గచం ద బోణంబు 

కలితమంత్ర, యుతమ్మేగా 1 నేయుటయును 

య మాధినా యకుండావిధమంత 

- అగ 

810 

820 



కేర్ 6 సౌగంధిక, వ్ర సవావహ రణము 

వీశ్రీంచి పావకవిశిఖంబుం బూని 
యదలించి యేనీన నమరేం ద్ర, సుతుడు a 

ముదమున వరుణా స త్ర మున “మ ౦చుటయును 
లీ 

నలకూబరుం డైం దో దృనారాచమునను 

నులుకుచు నభిమంత్ర చ యుతముగా నేయ 
సొలవక నప్పు డాసూతపు త్ర తుండు | 
చెలువుమోరంగ శ_క్టిచే నద గనాల్స FE: 

నంతలో నర్ధచం ద్రాశుగ ౦ బరిగి / 

"నంతయు నా కిన్న "రెం ద్రుండు చెగడ 
ధరణివై వెస జయంధరుని మ స్తకను 
గురుఘోషణములతోం గాళ్చిం గనాల్చుటయ 
భండనంబున తనపట్టికూలుటయు = లి! 
మెండుగా. గన్నుల మిణుగురు దుముక 

సురనదీసూనునిం జూచి రోషించి. 
. యరుదుగా వణిమంతు డరదంబు ద్రొప్పీ 

రణభ యెొోద గ గృనారాయణాస్ర్రంబులో . 

. గణుతింప మరొత్రయు కృంబుగా నేని రి 

ది వెస బ్రమ శూ గాక మింప్రుచును _— - జా ఆ బా 

న +— ఎరా హ్ - న. 



తృలరీయాశ్వాసము B57 

నుదుటున జనుదేరం నొయ్యనం గాంచి 

నలనొప్ప భీష్ణుండు వై న్లహ్మస్త్రమున 
నిలవ నాబాణంబు నివిషమాత్రమున 

అప్పుడు మణిమంతు డమ్మవోశరము 845 
తప్పిపోవుటం గాంచి ఛై. రన్ధింబు మించి 

కులిశ నారాచంబు శోధించి యయ 

సొలవక సురనదీసుతుం జేష్టవమూూర 

యపలీల నైంద్రసాయకమునం దునిమె . 
కవిసిపోనీయక గంధర్వవిభుండు 850 3 

సఠాష్గంగముల నించెం జటులబౌాణముల, 

నుర్వీతలా థీళశుం డోడక నిలిచె; 

నతులితఘాోరళ స్రాస్రజాలముల 

ధృతి నించె మణిమంతు దేహ మంతయును _ 
కలగక తొలంగక గవినీ యిర్వురును ల తిరర్ | 

నిలు! నిలు! గాంగేయ! నిలు నిలు మనుచు | 

 మలయుచు ననో్యో న్యమాత్సర్యములను . 

తలపడి పోర ర్కృంబులు దుముక / 

. సలలిళ్తమా ణక శై లంబు లన 866 



858 సౌగంధిక, ప్ర సచొవనా రణము 

బొలుపొందం బూచిన మోదుగు లనల 
బలు'వై న కాలవిపర్వ్యాసములను 

తరకొని యుభయసం థా రాగ ములను 
సరివడి సమరంబు సలిపి శాఘనులు 
అక్కడ రాభేయుం డావావస్థలను తట్ 
గ గృక్కు_న నో ధించి గదినీ వెన్నంటి ee 

(OD కర్మని బలవరొ, క గృమములు స క 

శీవేయుచు మణిగీ గ్రీచునిరథము 
_ తెకిని లంఘించి పోలస్త్యు గాంచి, 

యక్కటా! యిటువంటి యతిరథోత్తముని 
చిక్కి.౦చి చూడంగం 'జెల్లునే మికు! 870 

చిడిముడి పులినోటం జిక్కిన వేగ 
విడిపించుకొనునట్టి వీరులు లే! 
తొట్టున వగగొర్ల దొడ్డి సొచ్చినను 

బట్ట, .నియ్యరుబంటు పరతంబు మెరనీ ED 
: యెన్నె న్ని పలికిన నేవ లే దింత 875 
“నెన్నాళ్ళ పగ 'యుండె నీతనిమిందం. 



తృతీయాశ్వాసము 

జత్తురు నొత్తుగు సరియాదు రంత 

నిశెరంగున 5 నుండ నే నెందుం జూడ 
.నట మున్నె కమలంబు లర్పింతు నేని 

యిటువంటి యావద లేటికి వచుం 

గరుణతో నిశనై నం గాంచె వేగ 
సునీిజాతములం బాంఛాలి కొసంగి 

కొర వేంద్రు, దున క లకాప్రరం చిచ్చి. 

వీరభర్శ మ మాని విపినభూములకుం 

జనుం డని పలుక రోవంబు రెట్టించి 

ధననాథసుతుండు రాథావుత్రు తుం దాొశీ 

యిరవంద గద బూని యినతీనూభనని 

కరమందు వలుగొందుఖద్ద కంటు దునిమి 

విరథుడనై. యుండి వీరవాక ఫ్ట్ములు 
తరముగా దిది నీకు తరలుము కర్ణ! 

యరదంబునై. నెక్కి. యస్త్రముల్ వూని 
నిరుడు నాకర్థం లాడి చేదరింతు మమ్ము. 

చెరుగ! ని న్నీవేళం జేంగాచినాడం 
ఇెడిపోన వలదు నీనేనది కరుగు 

4 1 

559 

880 

890. 
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అధికుండ వైనం జయ్యన నేగి యొక్క... 895. 

రథమెక్కి రమ్ము దురమ్లు సల్పుటకు _. _ 
ప్రాణంబుషపై చె సక భ్రకు ర్ట బ్రెనేని 

చను విరామాటలు" మరలిపా మనిన; : 

నరిగి రథం చెక్కి. నలఘుకోదండ 
ధరుండ్రై కుజేరనందను వడి దాణా 4 

ఫ్ర కర్ణ మణి గ్ బ్రీనల యుద్ధము థు 

అవుడు మణి గీ గను డతిమూర్భ “చెలిని 
తపనీయదివ్యకోదండంబుం బూని 

చవలాలతికెబోలు శరము సంధించి 

కుపితుండై కష్టనిం గ్రోధించి చూచి. | 
నలకూబరుని యాననము విలోకించి 405 

నలదయ్య యిట శేల వచ్చితి వీవు స్ 
మూానవ్రం డనుచు 'సేమరియుంటి గాని 

._ యాన్మపాలకు దుర నెక్క.డె నాష 

_ వాహిని కెమ్మ్కు.నావరశ _క్లి యితని ॥. 
బాహాబలము నీవెపరికిపవలయుం 1 ఓ 

శ 
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నన విని యినసూనుం డామణి గృీవుం. 

గనుంగోని యిట్లనుం గలకల నగుచు 

మోరాజు మారాజు ఫిగూయోభవరులు 

మారధికో త్లనుల్ మాసాహసములు 

ప్రతిభలు మునుమున్నె పరికింపలేదె ! 415 
ఫహండు చూడకయున్న 'నేమిటం గొదువ ! 
నిన్నుం జూచిన నిలుక్ట నీరు బండెడిని, 

ఎన్నడు బరికింప నిటువంటివాని | 

సామ జేంద్ర ముతోడ సయ్యాట లింత 

దోనుకు సొగునే ! తొలగుము' వేగ 420 

నెరవ్రగా బర్కెదె! నీయీడువారు 

కలరు మాశేనలోం గదనంబు నేయ, 

నస దీరకున్న యానలకూబరునకుం 

గొసరుగా నిచ్చెదం గోరి నిన్నివుడె 
యని నారి సంధించి యరదంబు గదిమి. 426 

కనకపుంఖోజ్యులఘనసాయకముల 
నిరువుర నొప్పించె నిషువరంవరల ; 

నరదముల్ దిన్యళరాసనంబులును 
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దురగసారధులతోం దునియలంజేసి 

కరుశెక్కి విజయశంఖంబుం బూరించె 480 
మహనీయ మాణిక్థమయరథ మెక్కి. 
బవాుశరంబులు కగ్గువెన సంధించి 

నెరి నొవ్వు నేసి మణీ సీ గీ వుం డవుడు 
పహూరుల సారథి: గాల్చి యరదంబు ద్రుంచి ం. 

. మలయ॥ నవరత్న వుకుటంబుం దునిమి 485 

విలునారి తెగటార్చి విల్లు ఖండించి 

కలహించి. శోధించి "కాయ మంతయును 
సొలవక నెక్టక బొ రత్రిల్లంజేసి 

యమ్ముల ముంచిన నళ కెంత లేక | 

నమేటే వేరొక్క. యరద మెక్కు_టయు 410 

అదో పొట్టుచేసి న నదరక కినినీ స్ 
గదంబూన్ నది గూల్ప ఖడ్డంబు పలుక 

' కరముల సంధించి కదియ నేయుటయుం 
| ' దిరముంద నవి రెండు తెగటారటయును 

ఖర రా తృజుండు చ క్ర బు సంధింప 445 

 వరశిలీముఖముల * వారించి కర్ణ.  . 
we 

Er 
Rac 



తృతీయాశ్వాసము 3 6 

_ నురము న్రీలంగ నుహోగ్ర బాణముల 

నెరి దూరోనేసీన నిట్టూర్చు విడుచు. 
సొరిది నల్టిక్కులుం జూచి భీకిల్లి 
పరువడి వెన్నిచ్చి పరతెంచుటయును = .450 

గీ కర్గునిపలాయనము de 

గని మణి గీ గీన్రుండు గడియ నేతెంచి ' 
యినసుత ! 7నిలు! నిలు! మేల పోయెదన్రు 
మలయుచు 'మూనారు మావారు జూడయ 

దలచెడిపారుట ధర్మమే నీకు ! . 
బిరుదు వాక్యము లాడి 'వెక్కులు స్పెలి | 45్ర్ 

పరులంద టును జూచి వకపక నవ్వ 

పోయిన ని న్నేల పోనిత్తు నేను 

మాయన్న ! తోలంగని మగవాండ వీవు! 
చలియించి నీ విట్లు జరుగుట శేను. or 
'తలపోయ నినుం జూచి తక్కినయట్టి 460 

నెరయోధు లీబుద్ధి నేర్చెద రింక 
నెరి సావాస సం బెల్ల నీటం గల్సితివి ' 
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ఎద గాయముల థాత్రి నీల్లు వారలకు . 

నెదురుగా వచ్చుగు చేరపుప్పకము ప 
కువీతచిత్తుండ వై కురునంశమునకు 465 

నపకీ రి చెక్తువే! యన్న ! రాభేయ! : 
పారక తిరుగుము బవరంబు నేయం 

'దేరువిండ్లన్నులు చెప్పించి యిటు 

ననుపల్యు_ "విని విననట్లు భీదిల్లిః : 

చనుకర్దు. జూచి యాచారస్టినందనుండు 470 

క్లిగ అశ్వ స్థామ కర్టునికి సాయవడుట థయా- 

అధికవేగంబున నరిగి వేరొక్క. 
రథముపై జే పట్టి రాభేయు నునిచి 

యెలమి మణి గీ తశ నేడంబకములం 

గళవళంబడ న్ కవచంబు చించి : 

నలకూబరుని వదునాట్లు జాణనుల 475 

మే 8. నెదురుగావచ్చు జీజేం,ద దృపువ్పకము (శ). 

ఫే. నెదురుగా వచ్చు నుకేం స దృపుప్పకము (ట్ర 

2 ననుపల్క్కు నిని విననట్టును జెప్ప (శ) 
il గ + 
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గలగించి సారథి ఖండించి 'వై చి 
భాను కేతనునిం. దొంబది నారసములం ! 

బూని ఘోరాహవంబునం జక్కుచేసీ 
సకలబలంబుల సె వై న్యాధిపతుల . 

ప్రకటించి చీకాకుంబడం జెండివై చి “480 

చండలీకృతముగాం నోదండమమరం ' 
గాండముల్ వూనుట కడిమి నేయుటయుథ 

ఇలియంగాడకయుండం దేజంబు మెరసీ 
బలియుర యోధుల భంజించీ గదిమి 
వలయనుణీ గీ గ్రీవు వికలంబుఃజేని డ్తీర్రిర్ 

నలకూబరుని ముంచె ననభల్లములను 

నలకూబరుడు గురునందనుమింద 

నలువది దివ్భబాణంబు లేయుటయుః 
బొడియయెర్థి నరదంబు బొలిసె గంజ్జములు 

మడినె సారథి విల్కు_.మారె శేతనము. 40 

కరలక 'వేరొక్క..తేరినై నెక్కి. 
గురునందనుండు నలకూబరుం. గదిసె 

నల కూబరుండు గె నానాళుగన్సుల 
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నిబ మణి గీ గను డనేకచాణముల 

ముంచినం స ని ద్రోణ: షు. ఖ్యులొ 'యోధు 

టు : వితశరవృష్టి 2 నపుడు గవ్వుటయు 

నని యెల్లం దునిమిన గర సురుండు 
వివిథ్యాస్త్ర స్త ములు యతువిభునివై 6 బరవె 
బెట్టు సార్చుచు ఛీమనే నెసుండు 

ధట్టించి గద కరదగ్యయనుంనం బూని 
సడ తెంచుటయుం జోొచి నలకూబరుండు . 

'బెడిదంపుటమ్థుల భీముని ముంచి 
నని సడ్డ నేయ ననిలనందనుండు 

కవనె పళ్షులమిాందం గన్న సాళ్యంబు 

నోరించుగతి యతుకోటుల మోది 
భూోరదానవుల మారని చక్కు నీ 

గరుడుల మడియించి గంథర్వవిభుల 

ధరం గొల్చి కిన్న రదళముభం జంవీ 

. నలకూబరుని తేరు నలినలింజేనీ ' 

యల మణిగి గ్రీవునియరదంబు దునిమ 
రణ యంకరప రాక గశముశాొలియైన 

40 
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నుణీమంతుతోం గొంత ముసలక పోరి 

 సురనదీతనయుండు సూర్య బాణమున 
సరగున నతని మూర్చ ముడుంగననేని 
మరలి పౌల_స్త్వకుమూరునిం దాతి. రేర్. 
'శరవృష్టి. గురియించి చలియింపంజేసె 

అక్కడే కలకలం బాలించి చూచి 

థి కుబేరార్డు నులయుద్ధము అష్టనునిమూర్భ ఏత 

జక్కుల యొకిమోండు సాహస ప్రతిభ *. 
నరదంబు మరలింప నమరేంద్ర, సుతుడు 

పరికించి యమా ధిపతికి నిట్లనియే 50 
బిక్క.డ నే నుండు 'పెటీగియు మారు - 
అక్కుడం జనం జెల్లు నా కిన్న రేం ద్ర 1 

చలమున ననుడాసి సమరంబుచేసీ . 
కలిచి పోదువుగాని శేడించి నిలువు 

'మిన్నక నామాట మిరిపోయినను.  కీజిక్- 
వెన్నుగాయంబుల వేధింతు నిన్ను" 

14 “వెన్నుగాయంబుల 'వెలయింతు నిన్ను (త 
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అని గుణధ్యనిం జేసీ యరదంబు గడిమి 
తనరారుదేవడ త్లంబుం బూకింస 

విని ధనాధీళుండు వేగంబ మరలి . 
వనజభవానస్త్రంబు వాసవిమిాందం .. రీ! 

బరగింవ నమేటి బహూసాయకము వన తా 
కరమర్థి మంత్రయుకృంబుగా నేనె 
నది న్ల్ప కిన్న రాధ్య యనిమాందం 
నదలించి 'యేని నారాయణాస్త్రంబు స 
కని కుబేరుండు మవాగ్రహమున నపుడు. 58% 
ఘనవై టెన్లవాశస్త్రంబుం గైకొని దాని 
వారించి కవ్యడి నత్సంబు దాశ 

నీరజా _ప్తళరంబు నిగుడించుటయును 

బలువిడి నదిగాక ఫబ్దునుం డస్పుడె 

తలియని మూర్చల 'లేరచై పై చ్రాలె .. 

దల? ఘటోక్కచునియుద్ధము ఆతండు. మూ్ళిలుట రితూ 
కనుగొని యాఘటోత్కభుం డొగ్రు, డగుచు ” 
మునుకొనీ వాడి యమ్హుల విలు వంచి 

౧. 
Fa 
Whe ki 



శృేతీయాశ్వాసము 

చారికిరిటంబు పొట్టు గావించి 

క్రారత రథముపై “కవ్వించి దుమికి 

కకవాలు చెరికి వెకసముగా నార్చి 

నరవాహానుని బెట్టు నరకిన నతండు 

నరదంబు పై వ్రాలి యంతలోం చెలిసీ 

ఫోదండమునం బెట్టు గొట్టిన నతండు 

పోదట్టి వతంబుల బొడువ శ్రీదుండు 

కళవళే మంది రామసకలేళ్వమని 

ప్రళశయాంతేకుని ఖీల బలుగదం బూని .' 

మోదిన నది దాశి మూర్చిలి యపుడు 

ఆదై తకుల వకాళి యపనిసై వ్రాలి 

వేమురు పరికించి వికలంబు నొంది 

సానుజేంద్రము నెక్కి. శమననందను(డు 

వ్ర కటించి నడచె తురంగంబు నెక్కి; 

నకులుండు నడ చె తురంగంబు మోల లో 
చురోగ్టధనుండును దుశ్మాననుండు 

869 

50 

గర 

1. నకలుండు నడచె నూనవనాథుతోడ (ట) ' 
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కౌర్య్ణంబు లుప్పొాంగ జనిరి వెంబడిన; 
మహి కక్క నెర మొధవరు్టలతోడ (|) 
సహాొబేన్ర డరుచెంపె జనవతివెంట; . 
చతురంగబలములు న సముకట్టి మొనను 
చతురుండ్రై వెస కృ పాణూర్యుండు నడచి; 
అటమున్న పడియున్న యస్టునుం జూచి 

_ వీటవీట కోరలు బెట్టుగా డట 665 

వానుమంతుండు కుబీరునితో యుద్ధము సేయుట 
ఉభయవతముల వారికిని జరిగిన చేశ ర్స యుద్ధము 

కేతనంబున నున ్న 'కేసరిసుతుండు 
భూతలం బదురో నద్భుతళ_క్రి దుమికి 

' నత్సత ర్రీచుండలోన్న త మనయొక్క... 
వృతేగబు కాకి వ్రే శ్తతో జారీకి 

' కరముల సంధించి గద్దించి నడువ 570. 
పరికించి చతురంగబలములు వగి'ె 
చిడిముడి వడ్డి సర్వ నేనాధివతులు 

wip 
స్ట 

1. శార్యంబు అప్పొంగి టనిరి వెంబడిగ (టు. 
U 



తృతీయాశ్వాసము 

జడిసీ కూతలు మాని జరిగిరి వేగ 
వై నవోరలు కుబేరుని విడిచి 

జూరిరి యోధులు చనిరి “బ్యెలుభు " 

అలకాధినాయకుం డాభూరువారిబు 

త్రోొలగక శరముల దురుము నేయటయు 

పోలించి కెంచి యద్భుత మైన యొక్క 

శై లంబం చెరికి యశుకు లేశుమింద 

వె చిన నమేటి ఇవ్రక్యలు నేయ 

బాచి కో యిని యార్చి సురలు "ఖేదిల్ల క 

కనకాచలములీల కాయంబుం భెంచి 

_ ధనవతిమి6ద నుద్దండత నడిచె 

371 

ల్ 

ర్రర0 

శెలి వొంది గనుగొని జేవేంద్రసుతుండు ల 

. యలివేణి లాలించి యరదంబు “సుమకి 

వలగొని యాశకపీవరునకు (మ్రొక్కి 

' చెలువొండ గిరించి చేతులు మొగిచి 

' శవికులాధిళ! జగన్ను తచరిత! 

- విపులబలాటోవ ప! వీర్నాగ్గగణ్య! 

_వలనొప్పు నరయోధవద్య్లోన 1. 

కరక 

590 
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చులక నేయుదురె! నాశూకత్య మిఫుడు 
కలయకుకిన్న రగంధర్యపతుల 

నలకాధిపతితోడ  ననిగెల్బుం జూడు 
కినుకమాను మటంచుం గీ ర్రీంచి యతని 

తనధ్వజంబున నుంచి ధర జూదులను 

వారించి యరదంబు వైళంబ యెక్కి. 

దారుణళంఖనాదంబు బర్వించి 

. యతునబ్లభున్నివె నరదంబు నూకి, 

_యతయదివ్షళ రావళుల్ నించి ' 

ఆలోన జెలి వొంది యనిలాత్తజుండు 

కాలునిగతి నార్చి గర్భంబు "జేర్చి | 

యలకాధివతిమిందం నరుచెంచుటయును 

తిలకించి కాంచి యాచేవధ్యజుండు 

పటుత రాంచిళదివ్య బాణజూలముల 

చటులత ముంచె రాత సకులేళ్యరుని 
మకుటంబు దునిమిన మండి సురారి 
వికలంబు నొందక వికవిక నగుచు 

దేవధ్యజుని ముంచె దివ బాణముల 

క 

60) 
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చేవేగ విలు ద్రుంచి వీరులం జంపి 

సూతుని చెగటాళ్చి సూరక్షిబాణమున 

'నాతేని నొప్పించి యదలించుటయును “ 

తనరార బదేవశేతనుండు జృంభించి 

జననుతం చె నట్ట సర్షిందనం చెక్కి 

మురసీ ఘటోత్క_చుమింద దండురికి 

'సరగించె బవాుఎఘూోర బాణజాలముల; 

నవియెఖ్లం చొ చోడినేసీ యసురనాయకు(డు 

శ్రినిరి యమ్మ్లుల ముంచె దేవకేతనుని 

ఈరీతి నొండొరు లేపు దిపించి 

పోరుచునుండి రద్భుతళ ర్రి 'మెరసీ; 

' అంతట మణిమంతు. డతిమూార్భ దెలిసి 

 యంతేకు వీల సాహాస మగ్గలించి 

' కరశెక్కి యరదంబు గారగేయుమిందం 

దరిమినం గర్జ్ముం డుద్ధతీ చదురేంగి 

తరముల నరదంబు! జక్కు, నేయుటయు 

 నురవడి నతండు పరొక్కరథంబుః 

బరువడి నెక్కి. యా భఖానునందనున్లి 

873 

610) 

615 

620 

625. 
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నిరువమూంబకముల నించు నమెళ 

సూర్తాండసుతునకు మణిమంతునకును 

శ్రీ స్థంపందగు గణేభి సంధి బి ' 

తివిరి ఘటోత్క_చ దేవధ్యజాలకు 
బవరంబు చాల దెవ్పరనుయెక్టి నపుడు . 

అమ'రేంద్ర సుతునకు యతనాథునకు 
సమరంబు' గై నాశ్చగ్య్థంబు గాంగ 

నలకూబరునకు దోణతనూజునకును 
గ లితభయంకరకదనంబు వె 

చరయ గాంగేయనుతి గీ గ్రీవులపను 

గర మొప్ప ఘాోరసంగ రమువాటిళ్లె 
వమూరుతాత్మ జునకు మణికేతనునకుం 
దారుణంబై న యుగ్భనుం సంభ వంచే 

హరికేతనునకు ద్రోణాచార్యునకును 
_నరుదంద నావానం బగ్గల మయ్య 

ఇచెలువొందం గృఫపునకుం జి లీ కాయునకుం 

_ బలువైన జగడంబు వశటించి మించే 

' విలసిల్లు కురురాజఫీర నేనలకు 
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భలరి చూడల నాల నుధిక మై మెరి 645 

నకులునకును స దానందున కప్పుడు 
వ్ర కటంబుగాొం బోరు బలనె సెంతయును 

తక్కిన యట్టి యోధులకు యోధులకు 

నక్కజం టె న క యస్ట్రము సంఘటిల్లె 

అరయ .భటుల్ భటుల్ హరులును వారులు 650 
కరులును గరులును గదినీ వెం వెక్కి 
రథికులు రథికు లుగ త చలపోరి 

యధికజయాకాంతో నని నేయుచుండ 

అప్పుడు నారదుం డధిక మోదమున 

థి నారదుడు ద్వారకాపురమునకు వచ్చుట థ్రితా 

గప్పునం జని ద్యారకాప్పురి నేర... కీర్" 

నిరపమమౌా _శ్రీకనీలవై డూర్య 

మరకత ఘసహీరమాణికర్టఖచిత 

_పసొలముల ముచ్చటలు చూచుచును 

శషకల్యాలసాధముప చూచుచును .. 
గంగాతరంగిణీ కన కొబ్బముకుళ 660 

సాంగత్య కలిత కాం చనకుంభ్ల నికర 
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భూరిగోవురచయంబుల విలానములు 
సారె వీతీంపుచు సకలసౌభాగ్య 
మందిరంబుల మేలు మచ్చులు గనుచు 
జందన క్రముకరసాలజంచీవ 
మాలూర శారద మాధవీ వనన 
తాలతమాల కాకుంజనుంజు 
పల్లవకోరక ప్రనవఫలాది 
సల్ల లితామోదడనంయుతం బగుచుం 
గలకంఠళ శుకశొరికావాంసచ క్ర, 
విలనీత మధురవాగ్విభవంబుం గనుచు 
వలనొప్ప ళృంగారవనమధ్య్ధమునను 
'విలందులు వదియారు వేలు గొల్వంగను 
జెలగుచు దివిజరాజీవలోచనలు 
సలలీతేనాట్య ప్రసంగము "ల్నెరవ 
మ్యపాలకన్యక ల్భామర ల్వీవ 
గోపికాజనములు గొడుగులు బూనం 
జనువుల రుక్షిణీసతి మొదశై న 

_ యెనమండ్రసతులతో నింపు సొం వెస 
ఖో 

[1 

రగ 



తృతీయాశ్వానము 977 

శేభికామహిమలం గృీడించుచున్న 680 

ame ర ఎఫ్త్రదర్శన ము ధ్రిఆా 

శాలాంఆకనోదరు తతశీ ర్పివోరు 

నలఘునీరద దేవు నాజూనుపవామహుు 

కలిత త్రి దళ యు కనకళా శేయు 
నీలావీలాసు లాలితతర వోసు 

వాలికామదనగోపాలునిచెంత 685 
నిలిచిన గనుంగొని నెలతలుం దాను 

 బొలుపొందం బ్రణమిల్లి వూజలు నేసి. 

యుపరత్స వవ సుంచినం జెలి 

సురమాని వసుచేవసుతుని కి టనియె 

= గ్ర 'నారదక్ళష్ణ సంవాదము థియో 

ఓపావనచర్శిత! యోపొండుమి త్ర! 690 
యూసుండర్కా క యోజగ ద ద శ 
కడకతో నొకవార్త గలదు 'కేళ్చెదను; 
కడుసావథానంబుగా వినవలయు 

పరగ ధనాధిళ పొండ చేయులకుం 



$78 సౌగంధిక వ సవొవవారణము 

దరువైన ఘోరయుగ్గము సంఘటి లై Go 

ఇివుదూ శేనలతో ఫణీం ద్రకేతసుందు : 

కవటసవోయుల్లై కలిసి యున్నాయ 

సొలవక నిలుకులో సొలుకునుం త్రం బుక ' 

దల 'పెట్టంగ లం వే "థూ ర్త సా చందు 

మదమత్తుం డతని మర్శము మోాశకె తెలుసు, గు 

ముది నింక నొకయనుమాన మయ్యొడిని. 

అలకాధివతికీని హరునకు దొడ్డ 

ఇెలిమియా నీవార్త ఇవింబచేనేని 
యల శ్రీదునకు సవాయంబు గాణలంయ . 
పాలుపుమోరంగ నాభూతనాయకుండు 705 

తలపోయ మదయ తప్ప వేరొండు 

గలదె పాండవులకు గమలాధినాథ! 

అనువంద మూరు సవోయందు గాయం ' 

జనుం డని చేనతాసంయమి వెడి 

1.8. సొలవక నిరుకులో సోకు మం తంబు (త్ర 

b. సాలవక నిలుకులో సోకు మం్తేంబు (ట) ' 



నృతీయాశ్వాసము 879 

కములాతు డ ప్వేళం గడు విజృంభించి 710 

ఆ 9౮ కృష్ణుండు పాండవులకు నహాయ ను సీయ(బూనుట ఆ. 

రనుణుల సంతఃప్రురంబున కనిచి 

యాస్థానమున కేగి యవనికంపింపం 
బి స స్తాన భేరికొవ్ర వ్రతతిమ్రైోయించి . 

వోక్కేడ నున్నయోఖోొవళి నెల్ల 
XK గ్రక్కున వయినముల్ ట్ ముని యనిచి 715 

శరలక శార్జ గదాచ క్ర క్రఖిద్ద 

వరసాధనంబులు వరుస భరించి 

గరుడ కేతనధనుద్దుణదివ్థ బాణ 

నిరుపమనవరత్న నిక రసంఖచిత : 

సురధరోన్న తవిభాసురరథం బెక్కి 720 
యరుదార పాంచజనంబు, బూరించి 

యదునృష్టి భోజాంధ కాదులతోడ 

మదీ నెన్న రాని కుమారులతోడ 
నలఘు తేజో నిధి యభిమనుర్థితోడ 

_బలువిడి చతురంగ బలములతోడ  . 725 



880 సౌగంధిక ప్ప |, సవావపొ రకొముం . 

వలనొవ్చ బవాువై భవంబులతోడ 
ఘనత రాత్యంత వేగంబున గదిటి ( 
చనియె నుద్భటవృ త్తి జలజలోచనుయు 
కదనరంగమునకుం గములలో-చనుని . 
గదలించి పొదలుచు గృక్కు_న నపుడు గ 
కలవా భోజన మొని క లాటకాండు Fr 

టెర్రి నారదుడు “కైలాసమున కరుగుట థిఖా 

తులకించు బొజ్జ చిందులు దఈొక్క నేగి 
యన్ని దిక్కు.లయందు సనవరతంబు నం 
వెన్నెల నిండార వెదచల్లుచాని FF 
ఫఘాోరకామ కోధకుటిలమాత్సర ఫ్ర ఖీ 
భూరిపాపౌఘముల్ పోంద్రోలుదాని 
చారుసౌభాగ్యముల్ సనుకూర్చుదాని 
తారాదలము గాంచి తగ వినుతించి 
యమువోగిరి నెక్కి. యందంద నిండు . | ' 

“కమ్మని వాసనల్ గమ్లు మందార Mm 

నననుల దాటి భవ్యవినూత్న రత్న : 



కృ లీయాళ్వోసము ' . 881 

కనకసాలంబులు గడచి యుత్తుంగ 

సారచం దోవలసౌధ జాలంబు 

లారూఢీ పే మారి మవాభోగ భాగ్య 

బంధురకల్యాణభ వనరాజనులు 745 

సీంధు రాలయములు చెలగి చూచుచును 

జని చని మహనీయసాం, బాణి కాది 
ఘనధూవవాసనఘంటానినాద 

పంచాతురీ థ్యానబహాుళంఖనినద 

కంచుకీజనఘోవగంధీర మగుచు .. £0 

సలలితం బైన యాస్థాననుంటపము 

చెలువంబు విరార నీశీంవుచు నేగి 

వీర దృకుమార విఘ్నూధినాథ _. 

శ్రరవాదు లుభయభాగంబులందు 

రమణ గార్చుండ విక్రమధురంధరుంయ 7565 

ప ప్రమశా గ గృగణు్య్టి లువ్భటన్భ త్తి త్రిం గొలువ 

గొధర్వకిస్టార కామినీమణులు 

బంధురగీత ప్రబంధము లాడ. 

A 



882 సౌగంధిక వ (సృసవావవొ రణము 

కరనురి ని యమశామసకులాధివులు 
వరువడేతో బరాబరు లొనరింవం 
గలితమోదంబున గంగావధూూ టి 
తులకించి జడలలో తుంచెనలాడం 
గలువల చెలికాడు కళలు రంజిల్లం 
బలు శేవహాళిసై భాసిల్లు చుండ 
గరగరికలమించు గట్టు రాపట్టి 

గరిమెతో వామభాగ ంబున మెల; 
బవాంవినోదవిలాసభ దృ ద సంవజడల 

శి శివుని సందర్శనము, ఖమ 

- రహీమిరం. గొలువున్న రాజశేఖరుని 
గని చేవముని కులాగ్రణి వినుతింవ 
మొననీ ప్రక్యుజ్ణానమలు చనీ యతని ! 

© నలువొప్ప నుచితాసనంబున నునిచి 
చెలంగుచు నమ్మాని శేమంబు అడిగె 
ఘనులు మారే రిట వచ్చు కార్య మే మనిన. 
మననీజారికి సుర మాని యు ట్లనియె 



తృతీయాశ్వాసము .. 888 

గీ నారదో శివుల సంభాషణలు రతా 

సర్యలోకళరణ్య! శై తె లజారమణ! 775 

శర్య! గంగాధర! సదక్త క్షవరద! 

నినువింతు నొకవా ర్త విను చి త్తగించి 

తనర విజ్బంభించి ధర నందనుడు 

అనుజులు దుర్యోధనాదులు గొలువ 

జనుబెంచి భనదుని సరకుగాం గొనక .. 780 

జఇలెరేంగి యుద్ధంబు నేయుచున్నా (డు 

'తలపోయ ధర్మ నందనునేనలోన 

గురుండు ఫీష్ణుండు నాగురుతనూభవుండు. 
కురురాజు భీముడు గో శ్రారిసుతుండు. 

పరగ నానాదివ్యవాణక ల లులు 795. 

నర యోధవర్యుల నీ వెరుంగుదువు - 
కదనరంగమున నాఘనులతో శ్రీదుం 

వరించి పోశాడుకు దు స్టరంబు 

పాటించి యింక నొక్క_భయమును గలదో; 
శేటగా నావార్హ తెలిపెద వినుడు 790 



కిడిష ఫూగంధిక వర వానశార ౩ సు 

తలపోయ పాండునందనులకు "శౌరి 
బలిమైన చెలికాండు ప్రాణబంధువుండు 

కలలోం దలంచిన గ్రక్కున 'నేంగి 

తోలలోక రతీంచుం దోయజాతుండు | 

వెలయ నీకార్యంబు విన్నంతలోన 7 

నలఘు వై ఖరిసహాయమువచ్చు నిజము 
కంతుని గన్నయ్య గదిసీన వెనక 
చింతింవ గతజల సేతుబంభనము 

నిన్నె నమ్ధినవాండు నీచెలికాండు . 
_ కన్నడనేయంగం గడు ధర్మ మగునె; 80 

యాతణంబున మూర లేగగయున్న = 
యమాధినాథున కాసింపందగదు 

_ శెలిసినంతయుం డేట తెల్లమిగాగం 
చెలిపితి నని యేంగ జేనతామాని, 

-అ6 శివుడు కుబేరునక సాయవడ సిద్ధ మగుట se. 

యందరి: బరికించి యాహానంబునకుం 
: 



తృతీయాశ్వాసము $8 క్ 

గట్టాయితమ్ములు గమ్తని యనిచి * 

గట్టిగా సులితోలు-కాళ బిగించి 

శమనీయఘనవజ్రకవచంబుం దొడిగి 
 డమరుగకూలచెండకినాకముఖ్య 810 

_వివిధాయుధంబులు వెస ధరియించి, 

సవరించి తెచ్చినసర్థిందనం చెక్కి... 

_ థీరత్యమునం జనుబెంచు నవ్వేళ 

' నారూఢదివ్యర థారూఢుం డగుచు . 
1 రవగుహూవీరభద్రా బాదు లరుగ 815 
హీరంపుటరదంబు తే లెక్కీ. వెం వెక్కి 

వృమథులు శో తకోటి బలనీ కొొల్భంగ 
వ్రమదంబునను విరభటపరంపరలు | 

త్మకము ల్నిగుడ ముందర జనుదేర 
_ గమకమె కరితురంగశతాంగతతులు . 820 
"కరకరిపార్మ భాగముల నేలరం  ..' . 

. వరుస చతుర్వీధవాద్యఘాోవములు 

ఘోరమై సకలదిక్కు.లుః బిక్కటిల్ల _. 1. 
_. భోరున 'నేతంచె భూ లేళ్యరుండు వ | 



. 386 సౌగంధిక బ్బ జభ సవావనారణను 

గురుతరతురగో గ్రఖురఘజ్ఞనములు "క 
న కరిపాదఘాతఘీ న ౨కారరావములు 
గమణీ యమణిదమయగథ చక్ర క గతులు 
ఫృుడమిం గంపింప తి శ్రి భవనము ల్లలంం 
దడ:బడి శేషునితలో లన్ని చెదర 
బెగడి కూర్మము వెన్ను బిట్టులు వారే ఇ) 

_ On ల్ 
తాళ డె 

థి పరమేశ్వరుడు కుబేరునిదగ్గతక వచ్చుట గజ. | 

తగన _ప్పకులవర్భతము లొడ్డ గొల్ల 
నతిరభసంబున నరుచెంచి యడ 
పతి చెంత. నిల్చి నష సర మేశ్యరుండు 

నిలిచిన గనుంగొని నెయ్యంబుతోడం . 
దులకించు తమకముల్ తోడి బొమ్మలాడం 8% 

గయ్యంబు నిల్పి యతశత,కులాధినాథు. : 

డయ్యెడ హిమగిరిజూధీళుం జేరి 
ఘనభ_క్టి ప్రణమిల్లి కరములు మొగిచి 
వినయసం భ్రమముల వినులించుటయును 

! " 

| ire | 
' ao 

l. లెగడి కార్షమువెన్ను బీటలు వార (త్ర 
k 
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హరుడు సంతోషించి యతని లాలించి 

వరయోధవర్యుల వరుస దీవించి 

సకలసే సై నర్థింబుల సమరంబునకును 

బ్రకటించి సమకట్టి బారులు దీర్చి 

సముదగ్ర గతర ఛంళ, ంఖారవంబు 

'లమరంగో నిగుడించు నాసమయమునను 

నవమునతనూజుం 'డాళ్చరసము నొంది 

అమరనదీనందనాచార్య్యవరులం 

కటి ధర్మరాజు చింతించుట థిఖ 

గనుంగొని యిట్లను గటకటపడుచు 
అనఘాత్తులార! యమాధినాథునకుం 

గడిమి ససాయంబుగా వచ్చె వారుండు 

తొడరి భూలేళ్వరుతొ నిల్చి పోర 

_ వలనొప్ప మనరూూధవర్యులలోనం 

గలం! యెంతటి. దొడ్డ కార్భంబుగలిగె! 

ఖై రవగుహవీరభద్రు, లతోడం 

. బోరాడ నెన్వ రోస్త్రదు రయ్యలార 

387 
80 

845 

80 
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ప్రమభులతో మసబలము లింల్రైన 
సమరాంగణంబున సరి నిలగ్ధగ అ! 
యనుచు జింతించునా యమతనూభ్య్య నిం 

గనుంగోొని వలి గంగానందనుండు 
మను జేంద్ర యొక వేద మానన్చలీల 

. కస్ట ఫీమ్మండు ఎశైర్యము సెవ్వుట థఆయా- 
ఘనభయంబుబు నింత కలంగ 'నేమిటికి? 
చలవడి వారితో సరిపోదవాఠు 
గలరా యటంటివి కలరు తెల్పెదను పరగ దోణునకును శై రవ్చనకును, 
గురుతనూభన్రునకు గుహునక్ర జోడు. 
వివరింపం గృపునకు విఘ్న్యోరునకు, 
'పననుజునకు వీరభద్రున కుద్ది 
కురురాజునకు నలకాబరునకును 
నరునకు | భననాభునకు నీడు బోడ్యు, మన నకులునకును మణినుంతునకును; 
నెనయ మణిగ్పీవునకు. న్వైంధన్టునకు; | 

870: (| 
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, ఈనామునకు నలసూతపు త్రుగకు; 

కునికి నుతిళక్క నై ౦హికేయునకుం 
ండీశరునకును సహా'జేవునకును; 

నొండొండ సరి యుద్దు లుర్వీత లేంద్ర 
“కలపోసీ వరాడ యోథలకు యోధలకు 

'లలివిరార సై న్ధింబులకు బలంబులకుం 

వొలంగక త్రాసునం దూంచిననై న 

“నలర సమానంబు లదిగాక వినుము 

'వారిలోపలను మనవారిలోపలను 

“వారక రహిశెళ్ళ. నరమయోధులందుం 
జటుల సావాసశ శ్ సరిపోల్చ రాని 

,పటుబలాఢ్యుండు హిడించానందనుండు!ే 
"పంకించి నన్ను నేం బొగడుకోరాదు. 
శంకరుతోం జేరి సరిపోరణలను -. 

"అన విని గాంగోయు నదరంటం జూచి 

889 

దీర 

11 సాటి యాడంను. పోడు సరిలేనియట్టి 

 శుటిసీరండు హిడించీనందనుండు శు 



890 సౌగంధిక ప్ర సవాపవారణనూ 

-వఫ్రు(్రి గాంగేయకర్డ సంవాదము ఖా : 

కనలి రారాజుతోం గర్షం డి ట్లనియె 
భూతలాధీశ! యద్భుత మైనయట్టి 
మీాతాత పల్కులు మోకు సమత మె! 

యెం'దై న డెబ్బది యేండ్లు వెళ్లినను 

మందవిచారముల్ మదితన్పీపోవు ” 

తనబల్మి యెలఅుగండు తారతమ్యుములు 

గనలేడు నీతిమార్లంబుం బోవిడుచు 

వలుము సన్యులం ద్ట్టు బలియుర గొట్టు 

నెలకొన్న ై థై. రుల  నేరచు ల్పట్టు. 

'తనలోనె తాను నెంతయు రంతునేయు 

ఘన యూోధవరులతో. గారులు బలుకు 
కదని దండన చేసీ గద్దించినేని 

బెదరి కరాతలు పెట్టు చ్ యములు పలుకు _ 

మ త్రిల్లు నీతనిమహీనలు గావు 

చి త్తవిశారంపు చేష్టలుగాని ; | 

బవానాళ్లే ముధిడొక్కువై. ము నీ6 గోపింప 
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నీహొతంబుగా దిడి వినుము తెల్పెదను 

నెరయ శ్రీదునకును నీకు వెన్నుద్ది; . 
రయ ప మణిగ్మీవ దుళ్శాననులకు = $05 
గలువండ మణిమంతునకు శకునికిని ; 

గలకూబరునకు నై ంథవునకు జోడు 

పన్ను నే నెన్నుకో నాయంబుం గాదు 
పన్నగ భూవణ (సృముఖులె'' యోధ 

నరు'లెల్ల నాజోడు వర్లించి చూడ 910 
సరకృషార్టునభిష్యగురుసుతభఖీమ 
నకులాదు లైన మానవకోటు లెల్ల 

ప్రకటించ యత కాల్బలములబోడు 

శరనాథ యొకటికి నవ్వు వుక్సైడిని ! 
3రమొంద నావ్నార్త అెలివెద వినుము 015 

వారిలోపల మనవారిలోపలను 

వేరు గీ రులు లేని బీదలలోనం . 

వలపోనీ యెంచంగాం దగదు క యస్థంబు Eo 
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బలుకోచ యాహిొడింబానం దనుండు! 
అన విని మొసంబు లల్లన దువ్వి 

. దినకరాత్తజుం జూచి చేవతారితి 
కాలాంతకుని లీ గద ధరియిం ది 

పోలించి పవమూానను ట్ర తుంగ న్లొనినం 
గనలి భీముడు సుటోర్క_ముని వీహ్రీంచి 
కొనుమని కనుగిల్సి గూఢత నున్న 

క్రి ఘటోత్కచకర్ణ సంవాదము థతా- . 

చలమునం గెరలి రాతసవక్ర వర్తి 

తలకొొని మార్హాండతనయునః జూచి 

వీమునంటివికర్ల 1 ! యీసారి పలుకు 
 నీవుదం బడగింతు నృపతులయెదుట 

యెంత సీగారుగవో యందరు జూడ = 

నింతకు మున్నె ని న్నే మినేసితిని 

మరఫ్చువచ్చెనొ దొడ్డమగటిమి గల్డు 
' 1 వరికింద చెందుకుం బనికిరానట్టి mr 

పీరికివాండల హిడించీనందనుండు (ఈ... 
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గపదుబంటన్రు నాదు కిరికితనంబు 
'నుగొను మని మవాగదం బూని నడువ 

ననకరతనయుండు దిగ్గున లేచి ర్రకిక్ర్. 

అథి నురనదీతీనయుండు వారిని వారించుట శ్రిత 

ప ప్రతిభతో గదం బూని వరకెంచుటయును ; 
రతి వేగమున వారి కడ్డంబు వచ్చి 

చనువున లాలించి శమననందనుండు 
ఘనుల నిర్వురం గాంచి కర మొవ్చం బలీశ 

'అనువముబలసావాసాటోవ్రలార ! 940 

మనలోన మన కింత మాత్సర్య మేల? 
యిప్పుడే కలనికి యేగు ఏచున్నార 

మప్పుడు గన్పించు నందరిబల్మీ 

కడువబోయెడు'వేళ కూరలరుచులు 
;నడుగంగా నేమి మి మ్లపుడె చూచెదము. 945 
వసుధ వంటలసాని వంటలసానీ oo 
| మీసీకిన కూరలు 'సేల్య్సూపవలయు. 

గాని వేగమె తెడ్డు గరిటెలు బూని. 
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యానుకు వేటాడు టడి నీతి యగున ॥ : 
అని వారి వారించి యక్కునం జేర్చి 
చనువున నొక కొన్ని సఖ్యముల్ 'నెరవి 
వెస భీష్తునకుం చాల వినయముల్ చేసీ. 
పానం యుద్ధమున కుప్పాంగుచున్నంత ; 
సెందుం జూచిన నేల యీనిన వీల 
పొందుగా జలధు లుప్పాంగి వెల్లుబ్చి 
వాలుప వెల్లిన వచ్చు పోలిక దనర 
బలువిడి గరలి నిబ్బరమున నడుచు 
సకలనై న్యోద్దూతసాంద్రపరాగ 
నికరంబుచేం బయోనిధులు గలం 
గిరిసుతవహియిం జె ఫేదమోదనులు 
హరుడు మున్నగం దాల్చి నాత్మలో చింత 
రవిచంద్ర తారకారాజికి మిగుల 

జో 

| 1 యానుక వేటాడు టది నీతి యగుని (క్ర న్డ్ 
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నతరగాథాంధకారంబు గప్పి 965 

రికావాళశంఖపృథుల డమామి 

*రావములకు బవాండము ల్పగుల 

ఘీ టఘంటి కాక లిత ఘం కార 

రుఘోవణనములకు కులగిరు లురలె 
కువడి వరవీరభటనీంహూనాద 970 

హూవలకును దిగంతము ల్యణంశె 

'కతురంగవాహినీ సంయుతుం డగుచు | 

'తివేగనున వచ్చె నబ్బలోచనుండు ' 

ని ధర్మజుడు మువాకొతుకం బడరం. 

'న సహోదరులును దా నెదురేంగి 975 

. అథి హరి ఫాండవులకు సహాయము వచ్చుట థా 

మొక్క నుదో్యగించు మురవి భేదనుని 
శకున నక్కు_నం గౌంగిటం జేర్చి 
పోలుపొంద వినుతించి వూజలుం జేసీ . 

ఎలరాము గని చాల ప్రణుతించి పొగడి 

ఫలునురు తనగనార్భు బంధవర్గనులః. 980 
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గలయ 6 గన్లొని క్ర ను శ్ ,మమున మెలా 
ఛీమార్టునాదులు కోను కంచి 

శామళ్ళేన్లులకు మర్యాదమాన్హమున . 

"వేర్మి తో వందన పి వీయభాషణముల / 
' నర్మి లీ విహరించు నాసకుయామునను ; 
| మునతనూజాుండు సంతోష మంది Pr 

కమలనాభునిమోముం గనుంగొని పలికె 
తలిదం డ్రి వీవె మాడదైవంబ వీవె 

చెలికాండ వీవె మాజీవంబు నీవె . 
_మరదివి నీవె మానుర్చృము ల్నీవె = ౪ 
వరదుండ వీవె మాపాండను నీవ 
అరయంగ పాండుజనాధినాయకుండు 

నీరజలోచన నినుం జూవీ చనియె 
ఆవడ బెలగింప నఘనులు వావ EF 

చేపట్టి రతీంచి చెక్కిలి సరచి 995. 
వెల యబుద్ధాలు ఇప్ప వేడ్క_లు నెకవ = 
'సలలితం బగు. బవానంపద లొనగగ న 

భుళములు చేయార్స కూరులునేయ 



వ్ర వ,భువులు గావింప భయములు మాన్స 

' పోవనపుణ్యసంపన్ను లంజేయ 
నీవె కర్తవుగదా ! నిఖలలోశేళ | 
జలజూసనునవై న న శక్య్యంబు గాదు 

తిలకించి మిమ్ము యొన్ఫింప నాతరమె | 

రవిరాజనేత్ర. [ట్ర సనుణీకళ త్రీ. 
- వివరింతు కోకవా ర ర విను చి దిత్తగించి 

పరగ సౌగంధిక ప్ప సవంబువలనం 

గరకరిమధు బిందశలహాంబు పుె 

ధననాథు. డతిశె”ర్య ధై రసష్ట్మప, వ,తొవ 

ఘనబలాధికళర క్ర మళొళలుండు ; 

నతనికి ప్రాపుగా వోనభీకలోచనుండు 
_ చతురంగబలళ క్రి చను దెంచినాండు ! 

'కమృపూవిల్తుని గన్న మాయయ్య ! 

నష్తతో మమం6.బ్బ్లోవ నీవు వచ్చితివి 
గాంగోయుండును మారు కవగాడి ఘోర 

 సంగరంబునకును' సకలనె నైన్యముల ' 

నడిపించి జయము గనందగు ననిన6 

1000. 

1005 

1010 

1015 
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డడయక వారి ధర్మతనయున కనియెొ 

జనవాథవర ! మోకు సాధింపరాని 

సను లున్న వే ధరాభాగంబునందు ? 
నను జన్గులు సవోయు లతిబలోన్న తులు 1020 
తనయులు చండ ప్ర ప తావవి క ములు 

గుకుండు మవ యాధ గురుతనూ భవుడు 

గురుత "రుం డతిధై స్ ర్వ గుణనిధి కృపుండు 

బన్లిదుం డగుభీషు ప, పతిభ యెంచినను 
నెల్లలోకంబుల నెనగెరు గలరు? 1025 
పరశురామునియంత బలశాలి నెడిరి 
దురమున ల్చి కీ రలు గొన్న వాండు 

_ పాంకింపంగొ ఫీదువుక్తుం డానాటి 

_లంకాధివతియంత లం నిజము 

_ అతనిదీ టనవచ్చు నర్జు నాత్మజుని 1080" 
శతమఖాత్మజు నెంచ జ్యా స మేగాదు 
చ సృతిభ శెక్కేన బలభ ద్రుండున్నాండు 

అతిధై ర్యధనుండు సాతెస్థకి యున్న వాడు . 

. అవావై, భవమున ధనపతియంతవాయ 
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అహీ రాజకేతనుం డరుచెంచినాడు 1085 

'కురుపాండవుల జతకూడి యుండంగను ' 
"దుర మొనరింప యింధ్రు, నశెనం దరమె. 

చెక్కు. యోచన లేల వృష్వేతలేంద్ర ద 

యెక్కువ పనులకు నే నున్నవాండ 

DE కర్ణక్ళష్ణ సంవాదము థ్రిక్రాః 

ననిన భానుతనూజుం డంభోజనాభుం 1040 
. గనుంగొని రౌద్రుండై గద్దించి పలికె 

భ్రలిభలి! మేశ్చేలు! పంకజనయన 
కసులలీల బలకోర్యగుణశాలి వగుట 

శెలినె నీ కిన్నియుం దెలియ నవ్వారు! 

సొలవక నెంత శ్రేష్ట షుడ వైతి వీవు! . 104 

నిన్ననే దాసరి సజ రాగంబు 

నిన్నెరుంగుదు నే నీరదవర్ష! 

_ బండాటములు చేసీ ప్రజలు దిట్టంగ 
శ 

_కండలతోం దిని నగొన్లలయిండ్ల ం.! 

దొంగిలి కొంచుబుద్ధులు కొన్ని నేర్చి 1086 
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యంగనామ ణుల బాయని రట్టుంటేనీ 
మనలుచు నాశులకుందల నున్న 

వసులగావరి నెరబంటు నే సుటుగు. 
నెందెందుం జూచిన నిటువంటిచెడుగు a 

మందబుగ్గులుగాపె మందగోొల్లలకు 1066 
నెంచితి వార! నీ వీరుజాఢధనరుల a 
మంచిడె తారతమ్యుము లెజుంగుదువు - 
ముందర కయ్యంబు మొననీ యున్నది 

యందరి నేంజూతు నపుడు నన్గూడు డ్ 

వీర శేఖరుం ఉంచు వీరే వేఖరుని _ 1060 | 
పారుబోతు నుతించు పారుబోతులను ' . 
నీవీరమర్శ ౦బు నీబల స తిభ wr 
నీవిక క్రమస్ఫూ ర్తి రి నై నెన్న నేల? 

వడినంటి తరిమి పర్వతము లెక్కించి _ 
జడియందోలినజ రాసంధు: డెటుంగు 10606, 
కదిసిపోనీక భునగవ్వారముల. oy 

_ కదరం దోలినకాలయవను డెణుంగు 

నింతలో మరచితివే కృష్ణ నీవు! 

, asthe 
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వంతంబు గల నెరబంటన్రు గనుక 

తలపోయ నీకు దగినట్టివారి . తంగ 

సలుదెణంగుల మెచ్చి ప్ర ప స్తుతించితివి 

అన విని రోషించి యమోరేంద్ర సుతుండు 
0 అర్జునుండు కర్దుని దూషిం చుట థితా- 

వనజా ప్త వనందనువదనంబుం జూద 

Et బృలనిచ్చిన మరి పే చు లెదు కొన్ని 

చ్లల్ల నీ కేల సు కదా! 1075 

నీచాత్తే యెవరు దండించిన వినవు 
కోచకహోతలు "రేగి కూసెద వేల? 

అతండు జగత్కర్హ ర యత డొదివిష్ణుం 

డతండు సన్గునివందూస్థిం డతం డప్ర చేయం 

డతం డఘదూరుం డనంతుం దచ్యుతుండు 1080 

అతని దూషింప నీక ర్హ రమే మూర! "| 

మగటిమిగల దొడ్డమగ వానివలె సీ 

పాగశెక్కి నీ వేల పొంద విపుడు?' 

చలమున నాఖడ్ల శి gg నిన్ను . | 

బలీవె )పెట్టకున్న న్ప్ర పృజ్ఞ్ణలు మాన. 085 
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వని కేల కరవాల మంకించు విజయుం 
గనుంగొని కనుగిల్బ గద్దించి నిల్సి 

ఖరక గనందను గౌంగిటం జేర్చి 
కరము సంధించి పంకజనాభుం డనియె ! 
అనఘాత్మ రాధేయ యసవాయళూర 10% 

ng కృష్ణుండు కర్గునిం ల్ గడుట థియో 

నువమూటోప నీక్నాగ్స వాం బేల? 
సే చెల్పినవారల నే నెల్ల 

రధం యుండ వచియింపం శై 
హరునకు నీకు దీ టనుచు నే నిన్ను ల 
ధర నుతించక యుంటి తప్పేమి నాదు? 1095 
శంకరునకు నీకు సమమైన యుద్ది . 
పంకజా ప్తతనూజ ప ప్రథనరంగమున 
పాయక హరు నెమోర్చడ నీవు దక్క 
నీయోాధవరులలో నెవరు గలరు? డ్ 
'ఈవాహినులును యిక మాటవలేల 1100. 

_నీవాప మే మెల్ల నిదపమాటోప స 
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రయమున హరు రాజరాజును కాల్చి 
జయలశ్సీ చేకొని సక్కీ_ రి రివడయు 

మున చిని కరం దత్యంతమోదమున 

కనకాంబరునీ మోము గనుంగొని పలికే 1105 

నలినలోచన జగన్నాథ శ్రీకృన్ణ 
'ఇలువంద నీవు మెచ్చినవాండె ఘనుడు 

శొన్వోన గొన్నిపల్కులు పల్కె_ నన్ను 

ఫది నిను జూచి కాచితి నతని 

శాజీవనాభ విక్రమళ క్తి నిపుడు! 1110 
శేంజెప్పలలబుద్ధి నీవె వెప్పితివి 

అధ కర్టందు భీష్మ ద్రోణాదుల దూషించుట ప్రియా. 

కలక దొలంగి సత్కరుణ వాటిళ్లె 
|| బలునైై వెన దోొక విన్నపంబు? డెల్పెదను . 

గుదడుం దుర్తార్దుండు గురుసుతుం డల్పు. 

'డరయ భీమ్మండు వారికం'చును పెంకి. 1115 
. కడు కృపాచార్యుందు కపటమానసు(డు 

యే రాణీవ గాభ యా శ్రి కథ క కి నిపుడు (ట) 
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తొడరి యీదుష్టచతుస్టయం చెవ్రడు ... 
బలువిడి నా బాహుబల కౌర్య గరకు న 
వలనొవ్చం బ్రాని యోగ్య జాల రనఘు. 7 
యెందుకు బనిక్షిగా రీనీచమకులు 1 
నిందింతు "రెంతటి నెర యోధనైన 
కుటిలో కులకు చేను కొరగాను నాదు. పటుళక్రి గని మెచ్చి పనిగొనవలయు 
వన్నగభూపషణు బలిమి నాబలిమి . 
కన్ను లవండున్రగాం జూతుగాని. 111 . నెదురుమిరంగ సన్ను నీవెంట దోడ్మ' 
చనుమన్న వార్షి చి జలజలోచనుండు 
గురుకృ పాదులను మక్కువ సన్ను తించి ' 

_ సురనదీనందను జూచి యి ట్లనియె . .గాంగేయసందడి కయ్యంబు గలదు 1H _ గంగాధరునిమిందం గర్హనివెంట మ నానై న్యములు నేను సడిచెద మిపుడె 

భననాథుమిాంద యుద్ధమునకు జన్గుండు .. నే 
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కనలుచు సకలలోకము శతేకమైన  ' 1185 

పారుని మోమోాందికి నరుదేర నీండు 

సొరిది కర్ణుని లావు చూడుము నీవు: 

సురుచిరంబుగ మిమ్హుం జూచు కర్టుండు 

నరమురల్ చేయక నని సల్పవలయు 

నందు నిందును గల యఖిలరాజన్యు. _ 14 

లందరు మూవెంట నరిగాడువారి. 

యన విని వినుతించి యంజలి చేసి 
 యనుమోొద మొదవ గంగా త్రేజుం డనియె 

కనులామనోహార! కమలాయశతాకు! re 

 కమలదనిభనర్ల ! కమలాంకవినుత  .' HA 

(0) ఫీమ్మని వననము థిఖ 

ఖగవావానారూఢ! గజరాజవరద! 

నగధర! వై కుళనాయక! కృవ్ల! 

కగు "జెవ్వాండు గంగావు త్రం డెవడు 

వర్ణించి చాచిన వాహీిను లెవరు 

ఛదరంగబలములు సమక ట్లిటుల 1150 

EF 
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కదనంబునకు మారు గదియించినారు 

వారుండు నేర్పరివిరార లధికు లంతకును 

తిరమొంంద బారులు దీర్చితి రిపుడు 

శాలిచిన నోడిన కీర్తులు మోవె 
లిలకింప మామాయం 'జెలీియువా ెవరు? 1155 

లోకేశ! మూయాజ్ఞ లో నుందు వింంతె 
గాక స్వతంత్రముల్ గలవార లెవరు? 

వలనొప్పయగా భ _క్షవత్సలబిరుదు “ 

తలహొని శరణాగత తాణబిరుదు . 

గల దేవ్రండవు నీవు గావె శ్రీకృష్ణ! 1160 
కలనైనే మాడాసగసణముల శెట్టి, 

జయముగా కిల నవజయ మేల గల్లు? 

భయ మేల గలుగు నోపరమాత్మ “యనిన 
భావించి వారిభీప్తుం బరికించి వలి |. 

_ నీవు నావాండనవు నేను సీవాండం 1165. 
గాని యన్యులమే జగన్ను తచరిత! ( 
| భానుసూను(డు నొ వ్యంయలికినవలుకు 

“భొమముంత నుడిలోన నుంచంగా నలద్లు 
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సకలనేనలం గూడి సమరంబుచేసీ 

భువనముల్ వినుతింప భుజశ_క్టి మెరసి 1170 
యవలీల "గెల్చి రమ్మని నెల విచ్చి 
శాథాతనూజుకరంటు చేపట్టి 

'యోభఛావళుల శెల్ల నొగి సెయిమాపి 

ధి కృష్ణుండు యుద్ధమునకు సన్నద్ధుం డగుట థా 

వ్ర మథులపై యదుబలముల నెల్ల 

తముకంబుమోర నుద్ధతి గదియింంచి 1175 

కాంచనాంబరుండు ది కటము లల్లాడ 

పాంచజనస్ట్రంబు దాం బరలో మ్రాయించే 

అమరనదీనూను6 డందరం జూచి 

త్రమకంబు గినుక సందడిగొనం బలిశె 

పురువారాతనసుత వాయుపుత్ర యాణబార్య 1180 

- గురుతనూభవ కృపకురుకులాధీళ 
శకుని దుశ్శాసన నై నై 0థవ నకుల 

_ సకలభూపతులార ! జలజలోచనుని 

ఘనతరసంగ్ర గమ క శృనువాక్యసరణి 
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వినినారుగద మిరు వీనుల కొలది! 114% 
శదనరంగంబునః గదిసీన వేళ 
పదపడిీ మి బాహుబలళర పాఢి 
ఘసవరాక్ర, కమశో క్తి గాన సయొ్యుడిని 

యనుచు రజికులు జానీ యఖిలనైన్యముల 
వరువడి యషౌదిబలములమిోందం 1100 

బురికొల్సీ ళంఖంబుం బూరించుటయును ; 
అక్కడ ధననాథుం డానవిథం బంత ' 

గృక్కునం గాంచి శంకరున కి ట్లనియె 
గోరిమనోవార ! గంటిే యిపుడు F 

నీరజనాభుండు నీమూందం గద"లె 19% 

అడి శంకర్తకు బేర చంభావణము థ్రియా- 

వలనొస్ప పాండవవాహీనీవితతి 
నలిరేగి యుప్పాంగి నామింద నడిచి; 
గొదకొని వారిణంపుగుంపులం గాంచి 
పొదలెడు గబ్బి బెబ్బులి విభంబునను ' 

దానవేంద్రు ద్రుండు నుదోద్ధండుందై. జ్ఞర్రభి 120. 
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'వూని కోపున మించి పొంచుకున్నా (డు 

ఎవరిపై దూకునో! యేకార్య మగునొ ! 
యెవరిం జెంజాడునో ! యెజుళగరా దింక్ ; 

పరమాత్మ ! దీని కుపాయ మే మనిన 

నరవాహానునిం గాంచి నాగకంకణుండు .. 1205 

.బెదరేల నీకు కుబేర నే నిప్పుడె 

 యదుకుల్యాగృణి మింద నరుగుచున్నాను, 
- నలినలోచనునకు నాకు చెన్నుద్ది 

తిలకింప నతని మోాదిక్కు... రానీను 
బలువిడి పొండవబణములమోధాంద _ 110. 

తలపడి నీవు యుద్ధముచేనీ గెలువు .. 
నరునితో నీవును 'నలకూబరుండు 

' సురనదీనూనుతోం జోడు గావలయుం 

గాకున్న నొరులతోం గాదు పోరంగ 

చేకొని గంధర్వ నేనలతోడ ... R15 

గణుతికి నెక్కు_రాయసనేనతోడ 

ప్ర ణుతింప కిన్నరబలనులతోడ 

సర యూధులకోద వెక్కసంబుగను 
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టైరవుం డిదె ్రైత్యవతిమోంద నడుచు , | 
నని వల్క్ నెల విచ్చి యఖిలనై న్యముల 1220. 

గనుంగొని చేవీచి గదియించుటయును ; 
ఉభయబలంబు లి ట్లాగిమారుకొనిన 
రభసంబు లయెస్థి తురంగ హావలును 
'భేరికానిస్పాణభీకరకావా 
భా రానముల్ పద్మ జాండంబు నిండా? 1225 

కరిరథఘంటికాభుణభఘణంభూాణ 
గురుతరధ్యనులు దిక్కులు పిక్కటిళ్లై 
తలపడి పోరు న గ్రరి నెన్న రాని 

బలుకయ్య మయ్యె నాబలముల "కెల్ల 

నీపెల బృల్లెల నిలగుదుల్ గుచ్చి 1280. 
తాటుచు, దూటుచుం దలవడు వారు 

కత్తుల కత్తుల కకవికల్ణాంగ 
హత్తి ను శిరి చెండాజెడివారు 

గదలచే గదలజేం గదలక నిలిచి : 
_యదలించి కదినీ 'యేట్లాడెడివారు 1235 
బెడిదంపు వీజెములం బిడెనులం దొడరి ౪ 
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యడరి శకేడించి పోట్లా డెడివారు 

పంకించి బాకుల బాకుల చికిలి 

వంకిళ్ల వంకిశ్ళ వరుస గ్రావ్వాడి 

చూరీల చూరీల జొచ్చి భేదించి 

చీరి డొక్కలు చించి చెండాడువారు 

బలమును జలము నిబ్బరము నగ్గలము 

' బొలువంద నందంద బోరాడువారు 

నెలకొని చికిలి వన్నిదమాడునటుల _ 

నెలమి కోలాటంబు లేయు శై వడిని 

యలశార బిళ్లేది ద్రిహ్పాడినకరణి 
నలనుక చిదుగుకు లాజెడినరణి. 

_జలధులు జలధులు సరిబోరునటుల 

చలమున సమరంబు సల్పు నవ్వే? 

కనకాంబర ధరుండు. క ర్ణునిమోము. ' 

' గనుణొని చాల వక్కాణించి ఫొగడి 

అల్లదె గనుంగొను మయ్య రాధేయ! 

మొల్లముగా వినుముట్టి యున్న దియా 

విహితప్రదీప్తుల నృషభధ్యజంబు 

41 

1240 

145 

10 
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అతండె లలాటాయుః డతంజె ళంభుండు . 
వదరుచు శంకరు పార్ళ 'భాగనుంల 
గదలక నిలిచి యుగ్కవ,తొనముల 

సొలవక నీదిక్కె. చూచుచున్నారు 
కలిత తేబోనిధి (కొంచ భేదనుండు 
వీరభద్రుండును విఘ్నేశ్యురుండు 
వీరలతొం బోర విస్మయం బనిన 
గమలా_వ్రతనయుండు కలకల నగుచు 

_గమలనాభునిమోము గనుంగొని వలిశె 
వపన్నగళయన ! నాబాహాంబలంబు 

కన్ను లపండునుగాం గనుంగొనుము, 

మదగ జేం ద ంబుల మలనీ పోనీక 

_ శొదమసింగంయు జాగోరించులీల ' 
వ ప్రమథ నేనల యతబలముల 'నెల్లం 
.. చెమలింకు నివుడె. నొతెగున  వీటంపు. 
: నురచితి సనక ౩ యేమకియుంటి నన. 
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నరిదీ వ రాకునేయక నన్ను జూడు 

నిఖలమునిస్తుత్య నిగవూంత వేద్య! 
అ అఖిలాండకోటి బ వోండకుటుంబ | 

వై కుంళనిలయ !  సోవర్థనోద్ధార ! | 
శ్రీకరగుణమూర్తి ర్తి! చిన్న యేమూ రి ర్తి! 1275 

దానవకులళితు. ! ధవళాంబుజాతు! 

మానితేగుణజాల! మదనగో పాల! 
అప్పుడు మిమ్ము నే నాదేనయట్టి 

శ్రష్పులు మన్నించి దయ బోను నన్ను . 

పన్నుగా సుతుం డెన్ని పలిమినంగాని . 1280 

కన్నతండ్రే, డికి ముద్దు గాడె శ్రీకృష్ణ 
నావిని నవ్వి చోనవకులాంతకుండు ' . 

వేవేగ గర్జుని వీతీంచి పలిశె 

'నూయు₹! మేళ్చేలు ! మాశ్తాండతనయ' 

నీమెడ నాయెడ సరము ల్లలవె 18 

నీవేమి నేనేమి నెననైన సస. 

a 1 పరవసేయళ నన్ను = పాటించి చూడు (అ) ) | 
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కావవు తగువై న బంధుండ వీవె 
'పెద్దవు వరుసను బిన్నను నేను 
తద్దయుం దండింవ ధర్మ ము గాదె; 

_ పాయక నేకమై బవపనాళ్లనుంచి 
మిాయయ్య "నేనును 'మెలలినవాండ న 
తగవు అెంచక నిన్ను తప్పు లెన్నుదునె 
యంంక నే నొక్కటి యెంచెద వినుము 
శంకరుతో నీను సమరంబు నేయ 

సన్ను తికెక్కి.న సాహసు లచట 
నున్నారు తగదయ్య యొంటిగా నేక . 
బలభద్ర, సాత్యకి ప్రముఖులతోడ 
బలువిడి డోనేతెంచి బపరంబునే నేయు 

l మాయయ్యలోన'నే మెలలినవాండ . 
. పాయని యన్యోన్య బాంధపద్వేష ల 

.. ల్టైయున్న కుముదకంజా పుల మిపుడు .... 

“ఎ గడులిండు రెండును గన్నులు గాయ 

.. నెడహా పీక్షీంచి నేకంబుసేకు 
. తగ నిన్న నేటి బాంథబ్యంబె మనకు (క్ర 



కృతీయాశ్వాసము శక్ 

నన విని నవ్వి కంజాయునిమోము 1800 
గనుంగొని పలికె నాకమలా ప్లనుతుండు 
మురదానవాంతక | మున్నె యీయోధ 

వరు లెల్ల వినలణ దురార్షరవ పతిజ్ఞ 6 

బలికితి శంకర ప పృముఖులౌ యోధ 
"లెలమి నాబోడంటి నిక మూట చేల? 1805 
కోంకరుతో యోధచయములతోడ 
పంకించి గెలిచిన వబలు నాళీ ర్తి 
తెగి నన్ను వారు  సాధించి"రే సేన 

పగ దీర్పుదువుగాని వంకజనయన 
నను సంతరించిన నరవరో _త్హముండు 1810 

గను(గొని మెచ్చ విక్రమము జూవెదను 
ననుజూడ్క్ము వ ప్రమథాదినాథులః జూడు | 

మని పల్కి, సోలనై న వ్నస్టములు "'భేదిల్ల 

విలుగుణధ్యని చేని వి ఖ్నుళుం దాక 

యలఘుబాణంబుల నతని నొన్చించి 1815 

వీరభద్రుని రెంట వికలంబునేని 
శారకొరీని గ రృత్తేయమున నొంచి 
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నలునందం జండీకు నాప్రింట చేని 
యలరుచు భృంగీళు 3 నె ఏ దింట గుచ్చి . 
తక్కి,నరథికులదర్పంబు 4 అణచి 182) 
రమెక్కు...న బలములనెబ్ణ భేషంచీ 

బారులు చీకాకుపడ ఇండినై చి 
పరులు కూల్చి గబ్జించి డీ యనుచు I 

కరుల నేలణంగించి ఘనుల బోం దరిమి గ్ 

వారుల నీరుగంజేసి యార్భట జ్ఞ "లేని 1825 

అంగజహారుని డాయంగ చేశేంచి | 
పొంగి వై శ్యానరభూరిసాయకమం 
నరుదార గంధవుప్పాతత ధూవ ee 
వరమం త యుతముగా వైచ వైచుటయు wu : 
'వెరగంది వీతీంచి వీరభద్ర దండు - 1880 
వరుణాంబకంబు'చే వహ్నీభాణంబు : : 
తునురులు గావించి దోళ క్రి మించి 

" యమరులు 'ేదిల్ల నార్ని కోపించి 
యిన నందనుని దాంకి యిషుపరంపరల 
పనుపడ గరిదూరి పారనేయుటయు; 1885 
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కౌద్రు దు౭డై. కగ్టండు రహీ నార్చి వీర 

భు, దొసివారడంబు వడగయు విస 

కుకగసారథులతోం దునియలునేసి 
గరకరి మేనెల్టం గాడ న. ;1 
పరువడి యవ్వీర భద్రుండు శారలి .. 

సురలు ఖేదిల్ల "నుండు తల్హడిల్ల 

417 

140 

పటపట బ బ్రృవాండభాండము ల్బగుల ॥ . 

ఘటఘుటిధ్యనిచేసి కో యని యార్చి . 

కరవాలమును బల్క_6 చైకొని రోమ 
భంతుంతై. భానుసంభను ) నిరీత్నీంచి. 

తలవాంచి ఖడ్డంబు తళతళ మనల .-... 
రుళిపించి రథముపై. చంగున దుమికి .-: 
కుప్పరం సైగనీ దిక్కులు నిరీశీంచి 

యుస్పాంగి యదువీర యోధుల దరిమి 
'సముద గ గ్ర రథరథ్యచయములతోడ 

కమలా ప _ప్రనందను ఖుండిం చుటయును ; 

1 కరకరి మే నెల్ల గడియ శేయుటయు ; ఆ 
“కేజీ 

18350 

oe హోయనలానపనున్త 
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భావించి కన్గునిపాబల్లం జూచి 
సావజజనకుండు పాంచజన్యంబు 
ఫూరించి రథికలం బురొల్పుటయును ; | 
'థారుణి వణ నుద్దండ వేగమున ॥ 188 
జని బల స ప్రద్యుమ్న సాత్యకి ముఖస్ధి స్ 
ఘునయోధవర్యు లొక్క_టం జుట్టికొనినం 
గాంచి భృంగీశ్యరగణనా. య కులను 
“లంచ ఖేడనముఖ్య రథః" శేఖరులే స 
వృథనజయాకాంత. ప్రాఢి నేతెంచి 186) 
ప్యోథ్సి 'ఖేదిల నార్చి చట్టు దాకుటయు; 
నడరీ కోపించి తాలాంకుం డమేళ ' 
తొడింబడి గణనాథుం దొడరి పోళాడె 
భ ద్రవిక్రమక శాప్రా సొఢదే వీర డ్ 
భు, స నో దాడీ సౌభద్రు దుండు పో ' 1865 
సాతెస్టకి 'చెలెరేంగ వణ్జుఘతోడ స 
నత్య్భంతబలళ_ కీ నని సల్స నప్పుడు; 

స నంది కేక్ళోరు విధాంద నడి చెం బుమ్మురుండు 
కందర్చరిపుం దాం కములలో-చచనుండు 
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తక్కిన యట్టి యోధలు మోూధకోటి ' 1870 
యక్క_జంబుగం బోర నాసమయమునను ; 

అక్కడ కశౌారవయత నేనలకు 

మిక్కుటంబెై "హెచ్చి మించె కార్యంబు 

జక్కుల తేనికి సవ్యసాచికిని 
నుక్కు.. విరాణీన మనోయుద్ధంబు లిన 1875 

నలువంద గొ ఫీవ్యనలకూబరులకు 

బలిమైన కయ్య్టంబు ్రకటించి మించె; 

నెలకొని. ద్రోణ మణి గీ గృీనులకును 

గలితమపహో ఫో గ్రసంగ్రామంబు చెల్లె; " 

మలయు నళగ సట్టైమ నుణిమంతులకును 1880 

నలరు నుదగ్రజన్యము సంభవించి; 

రథికేఖరులకు రథికో త్తములకు 

ప ప్రథనమగ్ద్ధ లము గా బలనె నవ్వేళ;. గ. 

కలి కిన్నర త్యగరుడగంధర్య 

'ఘనచమూవితతి రాతసనేన దాశీ _.. 1885 _ 

_లలిమిర తిలతండులనా్యాయమునను 

"గలసి భయంకరగతిం బోరువునపుడు 

ఖే 
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అలఘు తేజోమూ ల్సి మనపై కప్పుడు 
జలజభవాండను: లొ జకేయ భూోకించి 

నివ్వులు దుమికెిడు నిఖిలాంబకములం 

గుప్పించి బలము జక్కు_లు నీ డానీ 

బలువిడి నేనాధివతుల ఖండించి 

జెలెరేంగి రాకస సుల. ద్రుంచి 

మారుతాత్మ జునికుమూారునిం జాకి 

క్రారతగండ భరుండ ధ్యజంబుః 

పొనుమాడి విలురెండుతునియలు చేసీ 

యనువమాటోవుండై యరదంబుగసాల్సి 

తనువెల్ల జర్చరితంబు సేయుటయు(; 
దనజనాథుడు చుదోక్టండుండై గరలి 
గగనంబు మెరయంగ గాయంబు బెంచి 

'తెగువచే దిళ లెల్ల 'భేదిల్ల నార్చి 
ల ఖె రవుపాదము ల్బంధించివట్టి 

7 Ay రన మిన్న్యంత పొడవుగా నె ల్సి 

గుప్పించి ధరణ్నిపై మై ంగనాలంయగా చెంది 

యుప్పరం చెగ్గసి, మహో గ్రు(ర్రై మండి 

' mu 
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నినువీథి దానవవీరులతోడ 
ఘనఘనాకారముల్ కొని నిలిచి 

సట్టుగాదశ దిశా భాగంబునందు . 

దట్టంపు-చీకటుల్ దార్కొన మించి . 
మీనుకే న యడిదంపు మించుట మించి ; 1410 
యొనరనార్భటులును సురుములు నురిమి 
పురవారాతుపావంబుం బోలినయట్టి 

నరశేరాసనము చెలమునం చేపట్టి" 

కరకరినావరకాలమేఘములు .... 

వరుస కుంభ ద్రోణనర్ష ము లాగ M165 
గురియుచందరసున ఘాోరత్రోగ్ర on 
కోరవర్ష ములు ముంచి చలము శట్టించి : 
సీడుగుల వానలు బెడిదంపు నారి. త 

యడిదంపువానలు నదు ద్రులవాన ౮. 

లురుతర ఖీతి నాయుధమలవాన " వ 1420 
లరిమురి గురియించి యధికు(డై. మించి 
యొకచోట వానీయించు నొకచోటం గేద. 

నొక చెంత గర్జించు నోట గద్దించు 
1 
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నొక డో వం బలు రొవ్వు నొకదిక్కు నార్పు . 
నొక'ుంకి నదలించు నొకవజ్జం గదుము 1425 
"వీరుపే వెరులబిల్పు సేరెను ల్సారు 

భోరుభోరునదూరు భుజములు సరచు " 
ముసలి వర్తిలు "వక్కుమూయలు పన్ను; ™ 

కసివోక మరియు రాతుసకు లేళ్వరుండు. -; 
బలిమి కిన్న రయత ప్ర పృమథనై నస్టములం 1480 
బొలియించి పెన నో గ్రా ప్రోవు గావించి 
మేటి యోధల నెల్ల మేదిని? గల్లి 

దీకై నరథికులం చెంపునం జంపి 

తక్కిన దొరుల మయొోోధలనథో త్రముల . 
'పెక్కువూార్దణముల భేదించుట యును ;  148$. 
కరు'లే”గ వాయములు గదలె కాల్బలము  .. 
పరువె-క్తై రథికులు పారిరిదిశల 
తరుచుగా నున్న వేదండ గాత్ర, ముల 
మరుగుల నడ(గిరి మూనంతేకేలను I 

. హయక శేబరముల నటునిటుః ద్రోచి 1440 
, రయమున దరికి రాము త్రతతులు ua 
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' సలలితరథచ క చయముల క్రింద 
_నళుకుచుం జోరబాం రథిక్యోధలును 

శెదరుచుం బీనుంగు"వెంటలలోన 
నొదుగుచు 'డాగిరి యొగి వీరభటులు '144క్ 
0 ఘటోత్కచుడు శివునితో యుద్ధంబు సేయుట నిజా 

అంతట బోక నయ్యాసురవల్లభుండు 
.కంతువి బ్వేషివై గమకించుటయును ; 

కనలి శంభుడు వీనాకం చెక్కు చెట్టి 

వనధు లింకంగ గుణధ్యనిచేయటయును ; 
ఘనరోప.చిత్తుండై గణనాయకుండు 450. 

వినుతేప్ప వ తావుయడై వీరభద్ర ండు 

వ ప్రశయోంతకునిలీల బావసులేయుండు 
ఇపమవశోద్దండుంై థ్ ఫంగీశ్వరుండు. . 

జగ చేకవీరుండై చండీక్ళరుండ .. స 

నగణితాటోవుంతై యస్థనాయకుండు 1455 

నగభిత్స్ర తావుండై 'నందికేశ్ళరుండు 
నతులరణాద్యు క్తుంతై మణిన్మీవుం. 

గ్ా 



424 సౌగంధిక వృ సవాపహ రణము 

డలిబలవి కృముండై మఖ గుంతు 

"జాదిగాం గలుగు నువ యోధ నరులు . 

'మేదురంబుగం బన్ని విస్నుగ్రగ పదల! 1460 

జెట్టార్చుచును నొక పెట్టున నేగి. 
కట్టల్క.. గగనభాగం బెల్లం గప్ప 

ననలానిలాదిదివా్థ స్త్రజాలముల 

ఘనతవీంజూపింజం గదియ'నేయుటయు ; 1 

ఆవిధమంతయు నరుడార నపుడు. 1465. 

అధి అభిమన్యుండు యుద్ధమునందు మూర్భిలుట రజా. 

భావించి గాంచి సౌభద్రుండు గెరలి 
జగములు పదునాబ్లు జలదరింపంగను 

గగనంబు వగుల శంఖంబుం టూరించి 

దారుణనీం హా నాదంబుం బగ్వెంచి 5 

ధిరత బా "రేయుదిక బాణముల 1470. 

నన్నింటిం బొడిచేసీ యరదంబు నూకి 
యెన్నయా భృంగీళు నేడంబకముల 

1 ముదురంబుగ ఢాత్రి మిన్ను గృక్క-దల (ట్ర. 



తృతీయాశ్వానము 

నారూఢి నేనాని నై దుబాణముల 

వీరభద్రునిం జండవిశిఖ త్ర యమున 

గణనాథు శితసాయకముల నారింట 

నుణిమంతు నెనిమిడిమార్లణంబులను 

గినుకతో నలమణి గీవు 'నాల్లింట 
ధననాథసుతుని బద్నోల్లుశన్త స్త ముల 
నరపావానుని ఘోగనారాచతతుల 

చెరిని నె వ్వ నేసి నై నికుల ఖండించి 

'యరతిరథో త్తముల మహాయోధవరుల 
_జతురంగబలముల సమయించి మించి 

శంభునిసై మవోశ_క్లీ సంధించి 
గంభీరముగ నార్చి కనలి యేయుటయు ; 

అఆవనువోసాయక మరుదారం గాంచి 

వామదేన్రుండు పొవకశరంబునను 
ఖండించి కులిళ మాగ్షణము సంధించి 

'చండకోపాటోవ సంరంభు: డగుచు 

'నధిమన్వ్యుమై నేయ నరి శతకోటి 
కభ్గసంబుతోడం బార్థతనూజు నురము 

425 

1475 

1430 

1485 

1490 



సౌగంధిక ననావవారణాము 

ఫీకరంబుగ నార్చి వృథివివై పాలి 

అభిమన్యుపాటు దా న నంతయు? జూచి 
రభసంబుతో నేం రా నేశషరుండు 
కథయ స్రైనక్ణిము లెల్ల వన జెడి ఖి 1495 
త్రీ భువనంబులు సుక్క డిగ్లు గంపింప 
చోరుణంటైన ఫోదండరాజంబు 
జ్యారవం ః బడరించి థి గీ సంధించి 
యనలసాయకమును న నది బాణంబు 

ననిల్లశిలీముఖం బమరేంద్రశరము . 160. 
వరుణనూార్ల ఆమును ననగ ర్నొస్త్రంబు. ' 

గురునికాశంగమును కులిశ'బాణంబు 
పన్న గారిళరంబు భాస్క_రాళుగము 
పన్న గబాణంబు పటురౌొ ద్రశేరము 
నలిరేగి యొకవరి నారి సంధించి 1505 
యలిగి కోవీంచి యాహారున కి ట్లనియె 
భూతేళ ! నీకేల. 'భూరియుద్దంబు 1 
నాతో నెదుర్చడ నాదీటు గావు; 

జాంశీన ఘనథ రాధరము,క వడిని . 



ళ్ళ తియాళ్య్వాసము 

పునుకపాత్ర యుబెస్టన్రలితోలు కాళ 
మినుకులుగ లగాలి చే తలసొమ్ము 
వూని భరించిన వురియలవింప 

ఏనుఃగుచర్శ ము "హాయ్యంపువటము 

జడలు మెండుగ దాల్పీ జడియక రేలు 

బడుగు కల్ళరినాటి పావనిలీల 
భూతిమై వూని యాంబోతునెక్కి 

జాతిమాలిన వేహభావలు నేర్చి 

దయాన్థలరాజ వై తగకాడు గాచి 

యయెర్థిడ నుండక ననికి రాం దగునె! 

పోడిమి ఘనులతోం బో రాడు ళల 
వేడుక కుడుముల వేట్లాటగాదు 

పొమ్ము శ్రీ $3 ౩ లాసభూధరంబునకు 
నిమువకర ముల నీల్లంగావలదు ; 

అని యార్చి 'యేనీన నతిఖీకరముగం 
'జనుశిలీముఖు ముల శంభుండు గాంచి 

ప్రతిబాణనుల నవి భంజించి వైచి 

యకులసాయకముల నతని నొప్పించి 

427 

1510 

1516 

1520 

1625 



శ28 సా ంధిక బృ నవాపహారణము 

కనలి యంతటః బోక కందర్చ వైరి 

దనుజనాథుని మాయ డలగిఆతు ననుచు 

నలువొండ వాయు బాణంబు సంధించి 

నలనొప్ప నుం గ్రవూర్ణకముగా వైచె 1580 
అదిరెండు నాలు ౫ దారును నగుచుం 

బడదియం నల్వదియు న నర్వది ఏ నూరు నగుచుం 

గడు నేం వేలు లతలు గోటు లగుచుం 

దడయకం జని యర్భుదంబులు నగుచు 
ఘనఖర్వములు మవోఖర్యము లగుచుం 16580 

జని శంఖములు మహాళంఖము లగుచు 

బవాంవద్మ ములు మవోవర్మ ము లగును 

మహి నసంతానంత నుహినుల నంగి 

దనుజాధి నాథునిం దదృలంబులను 

దనరు లేజంబులం దాగి తాశుటయుం 16540 
బరువడి సుర రాజుపై దండు గదలు 

గురుతై న కాటుకకొండలో యనంగ 

_ తిరమొంద మదనుండు దివిజులమిో:దం. 

ఖరఫ్లు నీలోత్పల శబాణంబు అనంగ 



తృతీయాశ్వాసము 

 గగనతరంగిణీ కంజవాసనల 
శ్రినయు నిండిందిరబ్బందంబు అనంగ 

నము రారినై న్యంబు అలా కాళ మునకు 

నమరులు ఖేదిల్ల నవరూఢి నెగని 
పురవారు ఘనరోవమున శోర్య లేక 

_ పరువు లె లెడు చేవభావముల మెడల 
_ సరములు చద్రైవిి విచ్చలవిడి దిశల 

_ నరనీ రాబెకు నిం ద్ర నీలంబు అనల 

కడిమి జంరనూనిలభూతంబువలన 
 వడెడు జంబూసఫల వం కు లనంగం 

గొందణు దనుజులు ఘోర దుర్లములం 

గొందటు దానన ట్క్కావంబులందుం 

గొందలు రాతసుల్ గుకునదీతతులం 

గొందలటు రక్క_సుల్ కొండలయంద 

- గొందటు దీవుల కొందరు దిశల 

' గొందటు జలధులం గొందలు చెరుల 

'వాపోన్రుచును బట్టువడయకుచు జెలంగి' 

భాసక ట్టుగం గా లె నకలనై న సములు 

429 

1550 

1555. 

1560 



స సాగ ంధిక్ళష్ణ వన వావవారణమం 

నహి వక్క నెర యరూధవర్యలతోడ 
వామించు బంధువస్తంబులతి aE 0 

'సురధీరులు నగు మ్త్రు, లతోడ 156 
భూరిబలాథ్య్యులా పున గాలతోడ 

బిరుదులు పోనాడి ఛీమోనందనుండు 
గురుతే నరణభూమిం డోలే నంతయును 
గనుంగొని కనలి వంకజలోచనుండు 
కను లెల్ల-దేసి శొంఖంబుం బూరించి 1570 

) భుటోళ్క. చుండు మూగ్భిలుట de . 

బికుదారిసందోవహాఫీముని భీము 
సరస తేబో ధనంజయు ధనంజయుని 
(స్రాకట బలజగళా ఏ శణుని ద్రో దోణు 
ఫీక-రారాతి విఫీషని భీష్తు 
తరలని యభిమూనధను సుయోధనుని 1675 
థరనగ్యేభ నై నైంధవు ౫ై నై ంధన్చని! | 

1 ae ధరనగణ్యధవ సై "న సైంధవ జి సైంధవుని (ట్ర) 

లై 'ధరనగణ్య భజనధవుని న్రైంఢవురి (ట) 



తృ త్రీయాశ్వాసము A831 

రమణ జావుబలాభిరాముని రాము 

కనునీయనతుల పుష్కరుని పుష్కరుని 
పరికించి వురికొల్సి పాంచజన్యంబు . 
తరుచుగాం బూరించి తమకించి మించి 1580 

ధనువున నైదుశన్తములు సంధించి ' 
ఘనరోపచిత్తుండై. గదినె కృష్ణుండు 
నరవాహానుని ఘోరనారాచములను 
విరథుని గావించి వివచ్చుః వుడు 
గుణరవం బడర నుగ్రునిమిందం గదిసి 15685 

నణీకేతనునిం గాలీ మణిమంతు: జంపి 

పవమానతనయుండు వశువతిమిోందం 

గవిసీ నిష్థురతరకాండము ల్లొనిపి , 
నురభీష్త గురుసుత కురు రోజముఖ్యు 
లురుళరో 'రావళిముంచి ర్యప్కునిమోాంద 1590 

భీమార్జునులమిాంద భీమ ప్ర స'తొవ 

శాను౯డై. జేనాని తలపడి" పోర 

# 



had సౌగంధిక్నవ, అ నవావహా రేీణాము 

సెలుచ ను గ 1 వ్ర; షల మాద 

బలుచ్చిగ, గత నిస భది దు నిడి పోర 

సాత్యక" వ ప్రద్యుమ్న నహ 'జేవవరుల 1595 
నతర్ధంతబలశ, నాగ గుబేరుం ,. 

జాచార్యతసయ గాలాంకులలో డ్ 

చేచివిే ఘ్నృళొ షరుం జెషిరి పోరాడి 

చలనున పున్క..ర సొంబులతో త 

_జలదరింవకం బో జండీళశ్యరుండు 1600. 

స తక్కిన యూధవరులు యోధులను _. 

బోరిపొరి జయకాం బోరు నవ్వేళ 

అంతట “గెరలి రఖాంగథరుందు 

కంతువిచ్వేపిప్ప చ గదిసి యుప్పొంగి; 2 

చటుల శిలీనుఖసారము ల్నించి 1605 
పటుతరానిలవహ్ని బొణము ద్ద DAA : 

భాసురంబుగ వీరభ ద్రునిమిాద : 

చేసిన నవి దా;కి యిలం గూటి నతేండు 

+ తం నారి సంధించి ల 

చ్రైరూఢమం త్ర శ్రభార్వకముగా గుహుని 160 



గృతీయాళార్తసమా 

వైనేయ : నది నువోప్ప క భయప జ చండ 

భానువై ఖార్టినర భె సు వ ప్రక 

నుగుచు నే తెంచి (౧ వారివమ్ంబు 

సగటున దూరి చెప్పగదముుగాం బడిన 

నరుదార నైం దాన, స్స మరిబోసి జాసి 

సరునడి వి ఘే బడ నేయుట:మును 

_ధరణిపై న్ నొరగిన తనంయులవంక 

పరికించి శోధించి ఫాలలోచనుండు 

= హరివిాంద ఘోరళ రావళి ముంచి 

.గదడ ధ్యజంబు ప్రై. గడు కొన్ని బరపీ 

_యనలాంబకమునం డాలాంకుని నొంచి 

యనిబసాయక మున ననిరుద్భుం గనాబ్చి 

| ద్రోణుని శ క్ట్చేం దునుమోకి వంచ 

శోలుని న్ రపరం? గనల మర్దించి 

కలి మూర్చ 1 అమున గురుసుతు నొంచి . 

" జలధరాశుగమున సాత్యకి ద్రుంచి 
“సొందుని ఘనరో ద్ర శోరమున రాంచి 

 యంబక్కత్స్ త్ర యమున ననీలబో Katt 
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1620. 

16205 
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భూధ రాశుగమున బుమ్మ_రుం దోనిమి 
యోథావళులనెల్ల నొడిం ద్రెళ్లనేసి 
గాండీని నొక్కట గళనళవరది 

వుండరీకాతు సై భోగిళరంబు 
బరవీస హారిరోవభరితు(డై మండి 
గరు'డాంబకంబున ఖండింవ దాని 
గారీశుం డధికవేగమున సంధించి 
శ్రీగమాధ్యమవై సిఖసాయకంబు 
వరువడి జొనినీన పంకజూయుండు 
వరుణసాయకమున వారించి కీనినీ 

4 కనలుచు ఘనఘనాఘనబాణమేయ 

ననిలశరంబున నవి ద్రుంచివై చి 

భవుడు మవోరా ద్ర బౌణంబు పరవ 

నవలీల నారాయణా స్ర్రంబుచేత 
నలినేసి సమ్లైోవానాస్త్రంబు వేయ 
చెలగి శంఘుండు శక్తిచే నది ద్రుంచి 
యళ్లామమిాంద నువ స్త్ర మేయ 
నబ్బఫ్వాండము లట్టిట్టు జెదరం 

1685 

1640 



తృ తీయాశ్వాసడు 

జనుబేర శౌరి యాశరము నీతీంచి 

పనజొసనాస్త్రంబు వైచి నిల్బుటయు; 
గజచర్యధరుండు దగ్గర జేర నేంగి 

అథి సా రరహారనం వాదము ధియా 

గజవరదునిమోము: గనుంగొని వలి. 
సరనీజలోచన! జగములం బ్రోవ 
ధరణీఖారము వమాన్చ6 దనక నిర్మి ౦వ 

నీవు చేనునుదక్క.. నిఖలలోకముల 
ఛావింపంగల రె! యావ్రృతిభలు వారు ' 
ధననాథ వాండు'రా ట్తనయులవలన 

నునలోన మనకింత నూత్సర మొద వె 

జగతి 'నెవ్వరికైనసరి జంవరానికే 
పగ గెల్వ'రా దను పటు వాక్య్థసరణి 

నెరయ, చింతించిన నిక్కు వం బాయి, 

'సరీపోర నిది ధర్మసంకట మూయ; 

485 

1650 

1655 

1660 

మ ఓ జగతి శెవ్వరిత్షైన సాథింవరాని (ట్ర 
h. జగతి "ివ్వరిర్హైన నంజెద్ఫరాని (శ్ర 



జనన లేజూకాండచండస్ఫులింగ 

. 

bh ఖే ధిక (పృన వావహ రణము 

జగముల నింకొక సాటుఇ గలదు; 
తెగి వూంటబకినచో డద గావలయుే 
తగదోేడుపోయినం దచ్వ్చనలె దగదు 
జగడంబులోన వంచన నేయ్పర-ందు 

who: వస న స్య స్లో 
నిన్ను సమిన వాడు నన్లు |. (డు 166 

నన్ను నమినపా(డు నరజబాహానుండ 
నీపె గెల్తువసుంచు Es "గలునంచు 

పోరి నాయ మెరింగి బోట్లుడవలయు 167 

పరికిం చువారెల్లం బకవక నగర! 
సొలవక' నీనేర్చం జూద నేను 
కలగక నానేర్చు గసుంగొను నీవ్చు; . అని కేల కేలికేరాభీలజాల 1675 
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నూలి కాలంకిర మహిత
 త్రి శృంగ 

పాలితఖురాలక పాలమై 
పలయు* 

శూలంబుం “గ కాని సూటిగా బూని 

ఫ్రోలించి శౌర్మిపెం బూ ఇని నిల్పుటయు; 1:80 

శన కాంబరుండు మవ గ హొమున "గరలి 

(ర్ల సాగి” అసల నమమను ధీ 

శైలి శంకరుని యగ్లలిక వీతించి 

తగవు "లెంచగు బంక ధర్మ బు గాదు 

'శగి మరికొంచించి త్రీ కార్యహాని 

యని నేర్చి పొంచజనష్ట్రంబు. బూరించి 1685 

నర దహీణభుజాదండంబునందు 

నుధుకే టాభాసురను _స్థక కంఠ 

పధిరాను లేవ నారుణిమసం కాంత 

' బవాంత రాజూర్టవాుత ప్ర, పకట పృ యోగ 

వహానహుం గ *₹న బాలీ ఢాజాల 
1600 

7 జ పాసికరాలప పొలమై వలయు (ట్ర 

b pr క కరాలఫాలమై వెలయు (ళు 
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విలయానసరమధ్యు వేలాతి వేల 

చలిత చరాచర జగదంత రాళ. 

తంతవర్థిదుష్లసం థాన సవాస్ర, క్ష 

శాంతిచ్చటాంళువ పృకాండప్ర, పోచండ + 

సముదయద్యాదశ సంఖా స్టవ్థాన 169 

తిమిరహా రాదిత్య జేదీహ్య మాన 
దళ ళత సారార థా రానుసార* | 

నిశితరథాంగంబు నీటుతోం బూని శం 

నలువంద పాంచజన్యంబుం బూరించి 

సొలవక హారునిపై 6 జూడ్కి. నిల్పుటయు; 170 

ఆచక్ర వాళవ పర్యంత విశ్వం భ 

రాచృక్క పాస మంతదు రార్టర వేగమున 

వరుస కుమ్హరసారెవై ఖరి సోరనీ 

1. ఈంతళ్తమారసంథాన సవ్మాస్త (శ 
a దశశతసారనం'ధానానుసొర (ట్ర 

స. దశశతసారాంధథారానుసార (౪) 

8. వరుసకుమ్తురసారివై ఖరి దిగి (శ) 



తృతీయాశార్టనము 

గిరగిర గిరగిర గిరగిర దిరిగా; 

పటుతేద ట్రిహ్హోండ భాండజాలములు 

పటపట పటపట వటవటం బగిలె; 
తనరారుచున్న పద్నాల్దులోకములు 
ఘనభయంబుల వాల్లక ల్లోలమయ్యె; 

పాలుపాందునట్టి యంభోనిధానములు 

ఇెలుచ నీరము లింకి వీటలు వాం! 

కుతలంబుతో స స స్పప్హకులపరగతేములు , 

గతితప్పి బలుక్రు, ౦గి కాన రావయ్యె 

సృకటింది వీకొకుబజె ఫణి రాజూ? 

ids లగుచు దిగ్గజములు వగచి; 

సురసమూపహాం బెల్ల చూడ్కులు మాని 

నరువడి వడి వటాపంచగా నేలా, 

ఆవేళ తల్లడనుండి వద్మ జుండు 

| 
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1710 

1715 

బ సొ'జేవుండు హారివారులకేడ శ్ర కెంచుట వారల 
ld 

స్త లెంచుట 

వావిరి దగదొట్టివడి దొట్రుకొనుచుం 
' గ గ్రక్కున వాంసతురంగరోజంబు en 
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సెక్ యక్కజముగా నిలకు నేహ 17% మచ్చగంబున నున్న మా ధఎవారుల స విచ్చలవిడి మది వెరగంది చూచి 
యిరువ్రురనడును దొ నొంతంయుం దుమికి 
శరణంబు ఫ్లో రణంబు కరణం బటంచు . నటు మల్లీ యిటు మళ్లి యటు నిటు మరలి గ్త్ వటుభయభ క్లిత్రోం బ్రణమిల్లీ తేచి 
నయ మొందంగా వా స్పనలీనను లొగిచి 
జయజయ కమలాంగక శఠశిలాటాంక 1 

9 స. గ్ర జయజయ నతగాత్ర సత్య చారిత్ర 5 జయజయ నగోరాజ సన్ను త జ్లేజ 1700. జయ దెత్యశిత్ పుమ్కరహితాజ్టాక్ష జయజయ గో తాత జామనోరవుణ త్తి జయరాజ శేఖర సలలితోడార 

ra జయజయకమలలై 3 శిలలాటాంక (తు. “hb జియజయకనులాంకిశరశ్రిలాటంక్ర, ఏ జయజయ భర్ణ గజాననజనక (ఈ 
My 
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అని యిట్లు మురహారహారుల నెంత యును 1785 
వినుతించి "ఛారతీవిభుః డిట్లు పలికి 

నిలీల్లు వేదాంత చేద్యులు. మోరు 

'వుట్టింప గిట్టింపం బోష్షింవ మిరు 

పొలుపొంద స్ట రలు భోక్షలు మోరు.. 
పట్టు నొములు మిరె ప ప్రభువులు మోర 1740 
. నూతనలీలావినోదులు మ్ ke 

యో తెణుంగునం గబ పాంవధర్ష్మ భె? 

సకలజీవులు మోకు సరిగాపె తేల 

ప్రకటింప పితు లేర? వగవార లేర? 
తరలలో బ్రతినుల తెరలపన జనుల 174 

_నొరఫుగా నాడించుచున్నారు మారు 

యమసుతుం ఉనను? యయా ధీ శు డెవడు? 

సమమె మీోారిర్యురు జగదీశులార 
బాలుండ నొకవిన్నవమునేతు వినుడు; 

_ మాలోన మాకేల మేటిశార్యంబు 1750 
' భువి నావులావులును బోట్లాడి శెరలి 

. కవినిన లేగలకా ల్లెల్ల విరుగు 
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మాశేమి పనిలేదు మిగిలినయట్టి 
లోకముల్ వాల్లకల్లూ 'లముల్ ? గామ, 
కోవము ల్యారీంచి కూరి పాటించి 
'చేవటి మమ్ము రథీంచలావలయు; 
నని దై న్యగసమున నడలుచుం బలుకు 
వనజాననుని గాంచి వరదయానిధులు 

a యుద్ధము మానుకు భా. 

తగనిఇారించి మాత్సగస్థిముల్ డించి 

యొగి మువోయుథముల నువసంవారించి 

గబజరాజవరదుండు గజచర ,థరుండు 

గజిబిజి చాలించి ఘసత శేతెంచి 
యొలమితోడ విరించి రొడదయ లుంచి 
యలుకు వారించి చయ్యన న గారవించి 

యిరున్రురు నొకవరి యిరవందం “జేరీ 

కరము రంజిల్ల గుచ్చి కాంగిటం జేర్చి 
మయొకటిమై మువ్య్యోరు నుండి యాలోన 
నుకరాంకవై రితో మాధవం డనియె 

1760 

1765 
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అనఘాత్మ నీవు నే ననుఖేద మేమి 

_మనవినోదవిలాసమహిమలు గాక 1770 

ననయ వేరొండులే బెన్నటితకైన 

'ఛనిన కార ఫ్రంబులు చనం గని మ్లింక 

_ధననాథునకు 6 చాండుతనయులో కీప్రుడు 

కన కొబ్బములనుంచి గలి కయ్యుంబు 

గరిమ “రెండును "రెండుకన్నులు మాకు _ 1775 

"మరి నలపత్ మేమూత్రము లేదు 
వారల వీరల వైరనుల్ మాన్ని 

గొరాసు వియ్యంబు గల్పింవవలయు; 
నని పొండవాగ్రణి నర్గనాయకుని 

హరినారు లం ధర్మయత నాథులకు సఖ్యమును 'జేయించుట 

_జనువునం బిళ్చె నాచ క్రాయుధుందు 1780 
వీలిచినయంతనె ప్రి ప్రీయసంభ్రచుములు 

శటకఖొ శ్ల శ్రీదురడు ధరాస నందనుడు . 
'ర్రీముమున సకంచి ఘన భయభ క కి 

మణ హరిహర హిరణ్యగర్భులకు 
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వినయమార్డంబుల 'వేర్వేర (మ్రొక్కి 
వినుతులు గావించి పస నిల్చుటయును; 
వేడుక మువ్వురు వీర శేఖరుల 
పోడిమి దీవించి పొసగ లాలించి 
గారవంబున వారికలకన వారించి 

గారాపు వియ్యుంబు గల్పించి చెలలి 

వారుండు ధర్మ జునదనాస్దంబుం జూచి 

కరుణకారసను చిల్కయా నిట్టు లనియే 

పాండవా గ్రణి నీద భాగ ర్థింబు భరణి! 
మండలా ధికతుల కీమపీములుగలస్ |! 
తనయులు చండ వ, తొవవి కములు 

ననుజులజేయు లగ ణష్టసాహసులు 

నలఘు థీరో దారు లరిభయంకరులు 
బలళె "ర్టవిభవులు బాంథవా శి, స తులు 
'వెలయంగ హాయ ి ంగవీనాపవారుండు 
చెలి కాండు చుట్టంబు జోరిక మకంది 

171 

1700. 

' ' | / | 

1800 ' 

|. 

నే, 
" / " 

1+ పాండవ. త్రణి సవ భరకపుణ్యుయపు (ఈ) 
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_డైవంబు భృత్యంబు దాత మెలగు! 

నీవ చేసీనవుణక్ట మెన్న శోక రంబ! 
సీళోంతగరినుంబు నీసగ్యమహ అము 

నీశొర్యువిన్ఫూూ_ ర్తి నీధర్మ గజము 

'నెరయ నీళాలిమి నీనేడ వ్చీనోవ్బ 
'వగుసనాష్టై స్టరుచక్ర, క ,వర్మలందైన 

నమర మూడను విన్న యది లేదురాజ | 
మెచ్చి కృష్ణుండు నిన్ను మెచ్చితి నేను 
యిచ్చకువచ్చిన యేవరంజై న 

నడుగు మిచ్చిన నన హరునకు యొ, కీల 

గడయక నాథర్మ తనయుం డి ట్లనియి; 
అధి ధర్మజువరము థ్రితా- 

పార్భతీవల్ల భ ఛవరోగ వె వైద్య 
శర్వ మహాదేవ శంకర భర్ష 

భూతనాయక పఫణిభూవమణ సర ' 

భూతడయోాపర భువన ప్ర ప తావ 

దిలబనా భం దం మోరు న్య్యానోదములం 

1805 

1810 

1815 

lL జ వంబు భృత్యుండు దాక మెలల (టు; క | 
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బొలుపాంద సూ త్ర త్రంపుబొమ్షలలీల 
నాడింవ మాడెడ ముంతియకొని 
పోడిమి మాకింత బుద్ధులు గలవే 
పరముమునీం దులు భ_క్షసంఘములు 192 
వర జీవకోటులు వర్షింపలేరు; " 
వర మిమున్వురి పాదపద్మములు 
వరుస గాంచుటకం'టు వరములు గలవె; 
యావద దొలలా; సౌఖ్యము లజ సకల 

_ పాపముల్బారె సంపదలు చేహూరె 1825 
నన్నియు ఫలియెంచె నై నగిరీళ 
చఇన్నోండ మోర లిచ్చినవరం 'బేను 

వెరువక వేజెద వినుము మూకొరకు 
నరవాహుుపై ని పంతనులతో వచ్చి 
కవనిలోం బీశాకుగాం బడియున్న 1880 

బలనులనేల్ల నెప్పటివిభంబునను _ 
గలయగక దొలంగక కసీగందనీక 
నలరంగ చ్రితికింపుం డదయె నావరము 
అన విని మోదించి యతనివేడుటకు 
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0 యుద్ధమున జచ్చినవారు మజలబ్రృదుకుట థియో 
య 

' మనమున వార్షించి మూధవవారులు 1085 
. అరుదై నకరుణాకటాత మా ధుర $ 
 వరసుథాసారము ల్వుగ్షించుటయును 
- వవసతుత్తుమురులై వ్రాలినయట్టి 
_ నరయతు దనుజకిన్న రముఖస్థబలము 
' లనువందంగాం గోమలాశారు లగుచు 1840 
..మునుపటికంశును ముదమునం బొదలి * 
' ఫఘనమెన నిద్ర మేల్క_నినచందముల 
. నెలయు వేడుకలవాహీను లెల్ల వేచి 
' వెలయు వై భవముల వితత వై ఖరుల 
_నలువందు బంధు రానందు లై రపవుడు, 1845 

సురలు వర్షించిరి సూనవర్ష ములు 
దురుసుగా చేవదుందుభుల ఘూర్థి Cc 

ఘనముగా గంధర్యగాణము ల్బరంగె 
విననయ్యు తుంబురువీణారనములు 
నమితేమై తగ నారదాదులనుతులు * 1850 



తవ్చక చూచి కందర్చారి వలి" 188, 
ం { శివుంత్లు య సనన సొగంధికములను } రలు 

_ వనజాతేములనుంచి వారికి మిక 
ఘనతరం లేననంగరవ్వు వాటి ్ లై హౌండునందనులు మాభ్ధ _క్షశెఖరులు 1860 పుండరీకాక్ష నిం బొందినవాకు గ 
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నహీ కెక్కు.భూవణావళులమన్ని ంచు 

ఖవూుచి శో, కాంచనాంబరము లిన్నించు 

కినుక చాలించి మిక్కిలి గారవించు 

 నునవంద సెలవిచ్చి యనుస్రు మన్నంత 

హరునివాకస్టములకు నంగీకరించి 1870 

 నరవావానుండు నానందంబునొంది 

_ అధి కుబేరుడు సౌగంధికములం చెచ్చి యిచ్చుట థ్రిత్రా- 

ఘనతరసౌగంధిక పృ సూనములు 

వినుతభూవణములు విమలాంబరములు 

థరువైన దివర్టగంధంబులు మరియు 

తిరమొంద 'వేవేగం చెప్పించి యపుడె 1875 

చనవున బిలిచి యజాతశ, తు తృవునకు 

+ ననిలనందనున కరునునకు నకుల 

సవాచేశ్చ్రలకును చాంచాలవు శ్రి త్రి కిని 

"శహొవిరారం జెలంగి యలంకరించుట యు 

హారివారు ల్పూశ్లాంచితానందు లై రి . 1880 

15 : 



శక్ గ్రి సౌగంధిక, వ సనావసారణము 

అతి హరిసారుల నంచోవషమం ham 

అగుదంది యుభ ణప నర్టింటు లుప్బాంగా 

భసవతి యాఫవురంవగతమాభన్చుని 

గనుంగొని యనుర క్షి ౫ గెౌయిటం జేర్చి 

క్థాతలాధివ | వారి ్పం ద్రాచికర్ల 
భూతలాధిపులందు బురుహూత ముఖ్య 1885 

దివిజనాథులయందు దిక్పతులందు 
వివరింప నీసాటివీరులు గల 

మును నిన్ను6 జెన్ప సొంపున విందు నేండు 
గనుంగోనలలిగ కన చల్బనాయ్ ; 

పరశురాముండు నీకు ప్రతి యనవచ్చు 18% 

శరలాఘవ ప్రౌఢిసంఛాననరిమ ; ; 

నిటలాగ్ని నయనుండు నీడీటున ద్బు 

భటులిభబావోటోససావాస ప వతి ఫ 

జలజనాభుండు నీకు సరివచ్చు నమర 

తలనున చి శ్రే, యుద్గంబులు "సెకవ; 1895 

విఫ్పులమై గలథరానథు లెవరైన 
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సృపదంద్ర నినుం జూచి నేర్చకోగల"రె 
నిజబల్సి యున్నది నీరజాతుండు 

విజయనీకాపు-దై వెలయుచు నుండ 
నాలంబులోన బావోశ_క్టిం జూవ 1900 

నీలోశ ములను నీశెదు రెనరయ్య 

యనుచు మెచ్చుచు బున రాలింగనంబు 

లొనరించి తగు వేడ్క, నున్న ంతలోస; 

అథి బృహ్మసర్యలోకమునకుం బోవుట ఎ 

ఆవేళ పద్మ జుం డధికమోదమున 
ఛావజజనకునీ బార్వతీధవుని 1905 
కడకతో సన్నుతు బావించి మ్రొక్కి 

| రడయక. పాండునందనుల దీవించి = 

_యరదైన హంసవావానమునమై నెక్కి 
1రమర్ది సత్యలోకంబున కరిగా 

అర్ర రుబరుం దలశాఫురమునకుం బోవుట ధు 

శంకరునకు నమస్కాారంబుంబేని 1010 
సంకజాయన కట వ్రమిల్లి పొగడి 



శర్2 సాగంధిక వ్ర గవాభహారణన్ను 

నలువంద పొండునందనుల దీవించి పాలుపొంద పాంచాలప్టుల్తి దీవించి చెలువంబుతో సరగ నేనల గూడి 
యలకాస్ర్రరంబు; రి శ్రీదుండు 1918 జే ముతో ధర్మ జభీమార్జునులను 
చేనుకు కృప గారవించి దీవించి 
యదువంశేభూనణుం డనువ నత్యంత 

అథి శీపుండు జక లానమునకుంబోవుట der 
ముదమున ౫ లాసమున కేగి వారం 

అధి దుర్యోధనుండు క రిపురంబునకుంబోవుట శిలా 
తలం భర జునకు దండంబు వెట్టి 1920 వలనొవ్చ శౌరికి వలనొప్ప య క్కి. _ యరుదార సకలనై న్యన మేతు? డగంచుం 
గరిపురంబునకును గడె 'రొర్రాబ్రూ 

క్రుగ్రి కృష్ణుండు ద్యారక *ేయట అతు... 
ధర్మ నూనునకు వందన మాచరించి 
యక్మిలి భీమార్జునాదుల నెల్ల I) 
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బర దీవించి చౌవది నాదరించి 

|ఫరస్తో క్ట కులను గ! "దారముల్ వనీ 

'థేలమి ఘటోత్క_చు నెసగ లాలించి 

'నులరి వారలనుతు అంగీకరించి 

'భదువాపొనులతోడ సబ్బలోచను 1930 
ఫౌదలుచు ద్వార కాపు కముస Nan 

-అఖధ్రి భుటోకత్కచుండు పెడలంట ధియా 

ఎలమీతోజన కుల కెల్లను మ్రొక్కి 

ఫొలుపొంద 'బాంచాలవుత్ర్ర త్త కి "మొ మ క్కి 

'గాజిల్లు వకానివి వ కులంబునకును 
ప 

'కేజంబుతో మొ మ్రొక్కి. దీవనలంది 1985 
జనకుల యనుమతి న నె నై న్యంబుతోడం 

'దననివాసముం జేరి దాన వేళ్వరుండు 

అ రర్వాలతిభారకకథ జా | 

ధరనమువోన్నతు.లై న తములతోడ 
సరమసాధ్విమణి పాంచాలితోడ 

వలినొప్ప చాంధవవర్లంబుతోడ 1940 



రొడయ$ సనుజులు (దౌవది తాను 1945 వెలయం౫ నాక యేడు విగటునియొద్ద కొలువ్రుండి తర్వాత గృరుతులు దెలిసి యలరుచు నుత్తర క భిమన్యునకును జెలగి వివావాంబు చేయించి మ 

వెలుచసంగరనున భీమం చెండాడి ' నదినడ కలనిభో నాబార్యుం దునిమి 



తృృతీయాశ్య్వానము 

_ శరకరీ బోరిలోం గ గ్లనిం జంపి 

' సరభసం బగు నని శల్యునిం గూల్చి 
| కలగక నొంటరి  కయ్యుంబునందు 

. రలనడి యురగశేతనుని ఖండించి 

* యురవడి తక్కి.న యోధలనెల్ల 
' వరునతో ఖఘోోరానవహాముస మర్దించి 

సరువడి యందుండ పాండునండనులు 

సరసీజాయుని కటాతుంబునం జెలణి 
సకలభాగ ఫ్రంబులు సక లనంవదలు 

సకలసౌఖ్యంబులు సకలవై ఖరులు ' 

ప్రకటించి సకలభూభాగమంతయును 

బలువిడి సకలభూపాలకు ల్లొలున 

నెలమి మహోన్నతి నేలుచు నుండె 

శఈమవాోచరితంబు హితసంభ్ర ముముల 

చీనురు చదివిన వినిన వ్రాన్సను 

నే ప్రెమ వీఖంచిన వృథ్యతలముసన 

నమవోమవాులకు నాయు రొరోగ థి 

బవుువు తమా త్ర్రసౌ భాగ్యసంపదలు 

శ్తగ్ల్ 

1960 

1965 

1970 

1975 .. 
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మహానీయభూపహణాంబరవస్తుతతులు 
కరితురంగాందోభళి కాసకాయములు 

కరిరాజవరదుందు కరుణతో నొనంగు. 
అని జన మేజయత్ష్యైనాథమ:ికి 190 

జననుతుం డై నవై ళంపాయనుండు 
వినిపించ పాండవవిజయ'కాన 'స్టంబు 

తనరు వేడుకలవిస్తారంబుంగాల 

నెన్నాళ్ల రవిచంద్ర, 'లెన్నా ళు జార 

లెన్నాథ్లు గగనోర్యు "లెన్నాళ్లు జగము 1986 

'లెన్నాళ్లు కులగిరు లెన్నాళు జలధు 
'లెన్నాళ్ళు "వేవంబు "లెన్నాళ్లు ధర్మ 

మెన్నాళు వారిచర్య లెసంగుచునుండు 

నన్నాళ్లు. సకల రాజూస్థానములను 

సకలవిద్వజ్ఞనసమృతం సీగుచు 1990 

నకలంక లీలల నలరుచు నుండు 

అని యిట్లు సరుకరూశాంగ కాస ర 
జననాథకీ ర్తి రిత సత్క్షి రస న 
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రణవీరఘంటాసిరాతంకమల్ల! 
వ్రణుతనీంచాత రాట పరబలభీమ 
నితా్రభి రామ నిర్మిద్ర ద శ్ శాప 

సత్య వారిశ్చం ద సంగ డక 

పాలక గాయగోబాళవాంనీరి 2010 
శేళాదిరాయ సత్కీ__ర్థికలాప 
చలము ర్తి వరగండ జగనొబ్బగండ 

కలి తాదవనిదుగ్దగర్యవి భాళ 
వాత్తుమువ్యురగండ హార్యతు శ "ర్ట 
మత్తారి మదభంగ మదనావతార 2015 

“నక వసంతాంక గస్షోలురాయి 
కునతేర వ వజ మెచ్చు గం డాదిఘోర 

ఏరుదాంపు ముర గంభీరాచ్ధి వేర 

1. రణపీరభుంటాని రాటంకను g (6) 
2. 8. పలక రాజగోపాల వాంపీర (ట్ర 

b. పాయక గాయగోపొల హంపీర (ఈ) 
8. కనక వసం తాఖ్య గడ్లోలురాయ (తు 
4. బిరుదాంయాపీర గంధీరుని"పీర (క్ర 
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నరభోగనిన్టితవాసవు వేరే 

రావిళ్ల కొండభూరమబణుని లింగ 2020 

భూవరా లో ణి చీర బుధులౌ ననంగ 

నంకితంబుగ వెంకటా ద్రీశుంపాడ 

పంక జద్ళింద్భ సేవావిహారుండు 

రత్నా కరాన్ణయ రా జితటీర 
రత్నాకర త పారమణథవుండు 2025 
గరరభరద్వాజసద్దో త్ర పావనుండు 
ధరకొండ ఘనుకృష్ణధన్యునిసుతుండు2 

సరసుండు గోపాలసత్క_వీంద్రుండు 

గరిమ నొనర్చు సౌగంధిక పసన 

హారణకావ్యమునందు యతనాయకుడు 2080 

(గరిము నై న్యములతో గదలివచ్చుట యో. 

వచ్చుట గని పొండువరతనూభన్నండు 

1. పరభోగః ర్షరనాసవుెపీర (ళు 

2. భరకొండ ఘనక్ళవ్ల థన్యునిసుతుండం(ట ; త్ర 

రే కవిబుధుల్ 'మెచ్చలా శారణమగుయు. 

జట్లు 
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హారివారుల్ ధగ గ, జయయనాథులకు 

గరిమ వమిారంగ. సఖ్యంబు సేయుటయు 

వారివాగ లును సనోయమువచ్చు వారు 
సరగున నిజనిబాసముల కీళసటయు 

తమ'మేర చలించి తగపాందుసుతులు 

వినుతుణవథియించి వేడ్క. నుండుటయు 

1 శృచుమున నది యాదిగాంగల్లుకథల 

సముడు నిడి తృతీయా క్యాసమయ్యె 

భూరి సౌగంధికపుప్పోవహారణ 

చారిత్ర మిది: క ఖాసంవూస్మమయ్యొ 

'పలయ నీపాండవవిజయకాన్యంబు 

సలలితవ్భాదయులై ౪ సద్భ క్రిగరిమ 
నలరుచు బూజించి యానందమునను 

ఇలువంబుగలనారిచే జదివించి 

చదివినవారల చనన్చలం బోచి 
NW) 

సదములనుతి క థాసావథానముల 

2065 

2075 

2080. 
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విన్న వారల కెల్ల విభవనంవదలు 

సన్ను తవస్తు భూపణములు గలుగు 

నెల మూండువానలు నెలకొని కుసయు 

'బలుసస్యసంఘము ల్భలియించు నెప్పుడు 
_ సురుచిరకళ్యాణశోభనంబులను స 
_ ధరణీజనములెల్లం దనరుచుండుదురు, 20 

| 

చెన్నపురి ; వావిళ్ళ రామస్యామిశాస్త్రలు అండ్ నన్ సవారి 

“నావిక్ ప్రెన్సున నుద్రి కను, 1949, 



క్ర ద్య క వ్య ము, 

——— 

అదినర్వ ము, పద్య కొవ్యను, "పెద్దచ్చు = 1 8 

59 క్ర °99 శీ 0 

ఆంధ్ర) భారతము, వద్య'గావ్యము:లాం 

ఆది సభౌావర్వములు గలనంపుటము ౭0౪ hh 0 

అరణ్యపర్వ ము జలం 4 0 

వరాటోడ్యోగవర్వములుం నం ఉ 0 

॥ భీవ్యదో గ్రోణపర్వములు జలం h 0 

కర్ణ grog పిక స్త్రీ వర్వములు .* A 0 
శాం వర్షము శల sh 0 

ఆనుశాననిక్క అశ్వ మేధ, అశ శ్రోదునాన, మౌనల, 

మనో వ చఫొనికు న్వన్తారోహ ఆవర్వముఖలం 4 0 

అరివంచకము, ఒక'బేసంపుటము . 11 4 

యుద్ధసంచకము, స్త్రీ సర్వము . 7 8 ] 

భాం తిన ప్పకము ‘oe 7 fr: 

వావిళ్ల 'రామస్యామిళా స్తు సులు అండ్ సన్ NY a 

2 292, ఎరన్లైడ్, చన్నుని! 



le 

క పత్రము 
అము ఓఒవ్వు 

వ తాపములును వతావములు 
చక్కి. ఆ శ కర 
డక్కన నేర్చిన డక్కునంేర్చిన 
కానక వ కోకు 
డసరను దురుసు 
పామున్ను సామున్ను 
సొలడ్త సొండ; 

| పృమాణములం ఇఒప్కణాముల 
యూవహోరవిధులం యాసహారవిభుల 
పద్మములు వద్ద ముఖ్ 
కవులు కవుల' 

గుణుతించి గణుతించి 
యనిలునొని యనిలంనిసొని 
వనికనొక్కక వనికయొక్కత 
అభటనోభుటణాఖ్యఘటనోనుటనవి 
నగణీకనవరత్న నగ ణితరత్న 

త్య” 



త్తు 

సే ంధవాం? "ఖీ 
నిరినిరో 
మడంకీకో ముం గ 

రాసీ? డ్రె 

నిపీ తార 

ఏిమత రాడని 
mw న mn by 

CPt) 

మరగ 

"పొవనునిడు 

లాల 

సీదాంచి 
(ణు . 

శంకరన కేశ" “. 

. వీర సేన లుజల్లు 

భరడొళ్జి A 

i నన. 
ఖు 

దివ్వ 

వై ౧ధ "దో 

నిసునిద్రో +! 
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